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Overalt støder vi på emnet sundhed, og hvad 
den enkelte gør eller burde gøre for at optimere 
sin kost. Lige så meget fokus, der er på sundhed, 
lige så meget fup og myter er der også. Myter, 
om hvad der er rigtig sundt, hvordan man bliver 
rigtig slank, og hvordan man kan spise sig fri af de 
kroniske sygdomme, vi vælter os i.

Netop, hvad ”man” bør og ikke bør, er svært at formidle på den rette 
måde. Det ved vi alle i vores faggruppe. Vi ønsker altid at basere det på 
individuelle forhold og ikke at gøre nogle fødevarer strengt forbudte. Vi 
ønsker ikke at hive nogle diæter, der ikke er evidensbaseret forskning på, 
ned over hovedet på folk, hvis vi ikke ved, om det hjælper på den lange 
bane -eller måske ligefrem skader.

Allergispecialet er også meget i fokus i disse tider. Flere har allergier, nogle 
har intolerancer, og patienterne vil alle meget gerne anvises i den rigtige 
retning. Her kan der rigtig nok være tale om forbudte fødevarer. Det kan 
have alvorlige konsekvenser, hvis de patienter ikke ved, hvordan de skal 
agere i hverdagen. Men mange sætter også sig selv på eliminations diæter 
og lever efterfølgende en for begrænset mad-tilværelse.
Allergiområdet er komplekst, og det er dejligt at kunne læse om erfaringer 
omkring diætbehandling af allergikere i dette nummer af fagbladet, og 
blive opdateret med viden herom. Det må kunne forventes, at der bliver en 
større efterspørgsel for diætbehandling inden for dette felt i fremtiden. 

Og fremtiden er i gang. Vi er nu godt i gang med 2017. Og hvad var det 
nu, statsministeren lovede 1. Januar? Færre regler og mindre kontrol i den 
offentlige sektor, ”Medarbejderne skal have større frihed til at gøre det, 
de brænder for, nemlig at bruge deres viden til at hjælpe andre”. Det er 
godt nyt for mange af os sundhedsprofessionelle, hvis motor er faglighed. 
Vores udfordringer i sundhedssektoren er ofte, at mange andre sund-
hedsfaglige stadig tror, at andre faggrupper kan anvendes inden for vores 
ernærings-område. Det arbejder vi alle hårdt på at modbevise. Vi vil meget 
gerne blive ved med at være en naturlig tværfaglig samarbejdspartner i 
sundhedsvæsenet.

Det er naturligvis vigtigt, at rammerne for sundhedsvæsenet er i orden. At 
økonomien passer til opgaverne. I slutningen af 2016 kom også det glæde-
lige budskab, at der tegner sig politisk opbakning til at diskutere det krav 
om den årlige toprocentsstigning i produktiviteten, som sundhedsvæsenet 
er underlagt. Næste skridt er så handling, og forhåbentlig er 2017 året, 
hvor vi ude i sundhedsvæsenet begynder at opleve, at de politiske visioner 
fra tv og andre medier bliver til handling og forbedringer i sundhedsvæ-
senet.  Vi er i hvert fald spændte på, om al den fokus, der er omkring 
sundhed og ernæring, kan holdes på det rette spor. Man kan frygte, at fag-
ligheden undermineres, og det i stedet kommer til at handle om tilfældige 
trends og moderne diæter. FaKD vil fortsat kæmpe for, at faggruppen fag-
ligt bliver ved med at beholde en fast plads, når vi taler om arbejdsområdet 
for sundhed og ernæring. Både ift. forebyggelse, undervisning, behandling 
og rehabilitering, for patienter og borgere.

Mette Pedersen, formand i FaKD

Vores fag brænder igennem

Formanden har ordet
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Træt af dårlige nyheder? 
HER KOMMER TO GODE!

TO NYE 
SMAGS-

VARIANTER!

TO NYE 
SMAGS-

VARIANTER!VARIANTER!

Nestlé Health Science
Arne Jacobsens Allé 7, 2300 KBH S
Tlf. 35 46 01 67
 www.nestlehealthscience.dk

For sundhedsfagligt personaleFor sundhedsfagligt personale
Medicinsk ernæring under lægeligt ti lsynMedicinsk ernæring under lægeligt ti lsyn

For at kunne få nok af den rett e ernæring er det 
vigti gt, at den er god. Derfor udvider vi vores 
allerede brede sorti ment af Resource 2.0 med 
yderligere to gode smagsvarianter: Mintchokolade 
og Ananas-Mango. Lige som de andre Resource 2.0
giver de maksimal energi på minimal volumen 
(2 kcal/ml) og er ernæringsmæssigt fuldgyldige 
ernæringsdrikke med protein.
Det var da gode nyheder?

1016_Resource2.0_DK_annonsA4.indd   1 2016-11-01   10:13



KORT NYT

Lægeforeningen ønsker også  
bedre arbejdsgange omkring de  
”grønne recepter”

Af Mette Pedersen, Formand i FaKD, mp@diaetist.dk 

En af FaKDs mærkesager er at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange 
ved ordination på ”grøn recept”, så patienterne hurtigere får de præ-
parater, de har brug for. Vil vi gerne have bedre flow, bedre sammen-
hæng, og ikke spilde hverken arbejdstiden eller patientens tid.

Men der er love og regler, der komplicerer løsningen. Vi har derfor 
holdt flere møder med Lægeforeningen. I januar udsendte Lægefor-
eningen en pressemeddelelse med overskriften ”Bedre arbejdsgange 
for grønne recepter” med forslag om, at ”lade andre personalegrup-
per afgøre spørgsmålet om tilskud”. Du kan læse hele pressemeddelel-
sen her: http://www.laeger.dk/nyhed/download/docs/F26289/Brev%20
%20gr%C3%B8nne%20recepter.pdf 

Vi kender det nok alle sammen. At jagte en læge rundt i ambulatoriet 
eller prikke én pænt på skulderen oppe på afdelingen. For venligt at 
bede om deres underskrift og aut. ID således at den ”grønne ordinati-
on” er korrekt udfyldt. Indholdet har vi udfyldt - det bliver lægen glad 
for. Det er en del af vores spidskompetencer: At vi kender til det store 
udvalg af præparater og utensilier, kender til patientens tolerancer og 
kan udregne deres behov.

Nogle af lægekollegerne siger, at de synes, det er lidt underligt at 
signere, fordi de faktisk ikke helt ved, hvad de skriver under på. Andre 
kigger underligt på en, og siger ”hvorfor må du ikke selv skrive under? 
Du er jo autoriseret! Ellers burde du da ”få lov”! ”

Det har foregået sådan i mange år nu. Der er ofte meget spildtid i at 
vente udenfor en læges konsultationsrum, blot for at forstyrre i 1 sek. 
mens de skriver under smilende og med hovedrysten. Og når lægen 
ikke er lokaliseret, må de opsøges en anden dag og ordinationen skal 
sendes med post. I kommunerne og i sundhedscentrene, hvor der nu 
også behandles KOL og cancer pt. står det endnu værre til.  Her må 
diætisten have fat i den praktiserende læge og postbuddet vil komme 
på arbejde igen. Det er et meget langsommeligt og umoderne flow. 
Patienten venter selvfølgelig tålmodigt på at modtage recepten med 
posten, og der er nok tabt nogle kilo muskelmasse, inden patienten 
endelig kan indløse recepten på apoteket…

Vi skal have flere møder med lægeforeningen i nærmeste fremtid, og 
indtil I hører mere, bør I fortsætte med at prøve at få lavet rammeaf-
taler ude på jeres arbejdspladser. At ændre denne arbejdsgang giver 
mening for lægen, for diætisten og sørme også for patienten. Der vil 
ikke blive givet tilskud til flere, men det vil rent faktisk kunne skabe 
mulighed for opfølgning af patienten og vurdering af effekten og 
behovet. 

Vi tror på, det vil lykkedes os en dag, og vi er glade for, at lægerne er 
enige med os!

Ordination af 
ernærings-
præparater

Forsendelse og andre bemærkninger

Sikrede (Personnr., navn og adresse)

Barn

Apotek/Leverandør

Region

Ernæringspræparatnavn og -type, samt brugsvejledning

Dato, underskrift og autorisations-ID

Forbeholdt apoteket/Leverandøren

Ordination (Gyldig i 6 måneder fra udstedelsesdatoen)

Lægens ydernr., navn, adresse og telefonnr. (Stempel)
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Fyraftensarrangement om BED
Af Lillie Preetzmann og Louise Rasmussen,  
bestyrelsesmedlemmer i FaKD. 

Binge Eating Disorder er en diagnose, der er 
kendt fra det amerikanske diagnosesystem, 
og som gennem de seneste år har fået øget 
opmærksomhed. Det menes nemlig, at en 
stor andel af de overvægtige, der behandles 
for overvægt, lider af BED – det er derfor et 
vigtigt emne, som FaKD naturligvis også har 
fokus på. 

I forlængelse af Sundhedsstyrelsens konfe-
rence i maj 2016 afholdt FaKD i december 
2016 således et fagligt arrangement om 
BED, hvor tre oplægsholdere; psykolog og 
ph.d. studerende Lene Meyer, psykomotorisk 
terapeut og coach Ida Hallas samt klinisk 
diætist og tidligere tvangsoverspiser Mette 
Fuglsang, fremlagde hver deres vinkel på 
emnet. Emnet er populært, og rigtig mange 
medlemmer deltog i arrangementet, der 
fandt sted på VIA University College i Aarhus, 
hvor man kunne høre de tre oplægsholdere 
samt deltage i den livlige debat om BED  – et 
emne, som tydeligvis berører mange diæti-
sters arbejde. 

Lene Meyer åbnede arrangementet med et 
oplæg om sit ph.d.- projekt på Stolpegår-
den, hvor man har udviklet og evalueret et 
behand lingsforløb for personer med BED 
med støtte fra den satspulje, der blev givet af 
Sundheds styrelsen 2012-2015. Hun fremlag-
de de amerikanske diagnosekriterier og poin-
terede, at det, der adskiller personer med 
BED fra overvægtige personer uden BED, 
bl.a. er følelsen af kontroltab i forbindelse 
med spisning og en større vægt- og figurbe-
kymring samt mad- og spisebekymring. 

Den anden oplægsholder var Ida Hallas, der 
præsenterede en psykomotorisk vinkel på 
emnet. Hun fortalte, hvordan hun i sin klinik 
hjælper klienten med at turde mærke og 
rumme følelser via kroppen og bearbejde 
eventuelle tidligere oplevelser, som kommer 
frem i bevidstheden igennem psykomotorik/
kropsterapi. Herigennem hjælpes klienten 
videre i processen omkring spiseforstyrrelsen. 

Afslutningsvis fremlagde Mette Fuglsang en 
diætists vinkel på emnet. Hun mener, at vi 
som diætister skal passe på med at ”hoppe 
i fælden” ved at give gode kostråd eller lave 
kostplaner til personer med BED, eftersom en 

spiseforstyrrelse hverken handler om mang-
lende viden om sund mad eller viljestyrke, 
hvilket nogen fejlagtigt tror. Ifølge Mette 
nytter det ikke at se isoleret på overspisnin-
gerne og fortælle patienten, hvad han eller 
hun skal spise i stedet for. Vi bliver nødt til 
at gå dybere ned og se på de underliggende 
årsager til overspisningerne, så vi kan sætte 
ind med den rette strategi. Mette kom i sit 
oplæg ind på konkrete bud på, hvordan man 
kan hjælpe patienten i praksis og fremlag-
de bl.a. hjælpemidler som ”Pendulet”, et 
årsagsskema og brug af en sult- og mæt-
hedsskala. 

Alle tre oplægsholdere var enige om, at 
hovedfokus ikke skal ligge på vægttab, hvis 
vi skal kunne hjælpe patienter med BED. Der 
var generelt enighed i salen om, at behand-
lingstilbuddene er for få. FaKD håber derfor 
på, at vi kan være med til at skabe større op-
mærksomhed på BED, så flere behandlings-
tilbud vil opstå i fremtiden. Næste faglige 
BED-arrangement fra FaKD forventes afholdt 
i København i foråret 2017. 

KORT NYT

På nuværende tidspunkt har FaKD to ram-
meplaner, som forventes at blive publiceret i 
løbet af 2017.   

Dette drejer sig om følgende: 
n   Opdateret udgave af diætbehandling af 

adipositas hos børn
n  Ny rammeplan om dysfagi

FaKD er taknemmelige for det arbejde, der 
er lagt i de pågældende rammeplaner, og 
foreningen håber på, at nye ildsjæle vil bidra-
ge til arbejdet med kommende opdateringer 
af rammeplaner. Otte af vore eksisterende 
rammeplaner skal opdateres i løbet af 2017. 
Vi søger derfor hjælp fra de af vore med-
lemmer, der har erfaring med de relevante 

patientgrupper og som ønsker at bistå i 
arbejdsprocessen. Arbejdet med opdatering 
af rammeplaner vil foregå i tæt samarbej-
de med FaKD’s bestyrelse, som vil fungere 
som koordinatorer, bistå med ramme plan 
-skabelon og hjælp til NCP relaterede input i 
rammeplanerne.  

Hjælp søges til opdatering af følgende 
rammeplaner:
n   Diabetes (prægestationel, type 2 diabetes, 

samt børn og unge med diabetes)
n  Ernæringsterapi (voksne patienter)
n  PCO(S)
n  Adipositas (voksne)
n  Anorexia Nervosa
n  Korttarmssyndrom

FaKD har også et ønske om at producere nye 
rammeplaner. Derfor ønskes Ildsjæle, som 
arbejder med eller har erfaring med relevante 
patientgrupper til arbejdet. Følgende ramme-
planer er allerede foreslået: 
n   Parenteral ernæring, sondeernæring, 

refeeding 
n  Gastric bypass
n  Cancer
n  KOL

Ønsker du at bidrage, er du velkommen til at 
kontakte bestyrelsesmedlem Louise Rasmus-
sen på lr@diaetist.dk - skriv gerne “Ramme-
plan” i emnefeltet. 

Opdatering af rammeplaner
Hjælp  søges!
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Uddannelseslederne Ane Kruse, UC Sjælland, Cecilie Elisabeth  
Svei strup, PH Metropol, Pia Øxenberg, UC Syd og Karen Søndergaard, 
VIA UC har forfattet denne artikel om de nye studie ordninger. De 
giver ligeledes svar på redaktionens spørgsmål om det nye ved uddan-
nelsen af kliniske diætister.

Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed fik i maj 
2016 en ny bekendtgørelse (BEK nr 502 af 30/05/2016). Beskrivel-
sen af, hvordan uddannelsen organiseres, de studerendes mål for 
læringsudbytte og mange andre forhold vedrørende organisering af 
uddannelsen, er herefter blevet beskrevet i en studieordning.
Hvordan uddannelsen til klinisk diætist bliver efter den nye studieord-
ning, kan du læse mere om i artklen af Line Bak Josefsen, UCSJ, på 
side 10.

Generelle forandringer 
En af de af største ændringer er, at studiet overgår fra at være organi-
seret i moduler til at blive opdelt i semestre. Alle professionsuddannel-
serne inden for sundhedsområdet vil således fremover blive bygget op 
over syv semestre. 
En anden stor ændring er, at de studerende fremover kun vil kunne 
vælge mellem to studieretninger i stedet for de hidtidige tre retninger. 
Det vil dog være således, at den ene studieretning; ”Sundhedsfremme 
og diætetik” vil indeholde to toninger, dels sundhedsfremme-tonin-
gen (SF), dels klinisk diætetik-toningen (KD).

De fire uddannelsessteders studieordninger er ens i forhold til: 
Hvilke mål for læringsudbytte de studerende skal have opnået efter de 
3½ år, fordelingen af praktik/teori og fordeling af omfanget mellem 
natur-, samfunds-, humanistisk- og sundhedsvidenskab. Der er også 
lavet temaer for de første to studieår, og der er en række krav til, 
hvordan indholdet skal være sammenligneligt på de fire udbudssteder, 
men der er ikke krav om en national studieordning for de første to år.

På andre områder kan de fire studieordninger være forskellige:
Det drejer sig fx om placeringen af praktikken, læringsmålenes place-
ring i forskellige semestre, eksterne og interne prøvers placering, og 
forskelle på, hvilke fag de studerende skal have hvornår.

Det betyder, at der kan være forskel på, hvad de studerende skal 
lære på fx 5. semester på to forskellige uddannelsessteder, men der 
vil selvfølgelig være en beskrivelse fra det enkelte uddannelsessted til 
praktik/klinikken, hvor det fremgår, hvilke læringsmål, der skal opnås 
i det aktuelle praktikforløb. Der kan også være forskel på, hvilke krite-
rier,  der lægges til grund for optagelse på toningen KD, og der kan 
være forskel på, hvordan den kliniske prøve afvikles.

Er det rigtigt, at naturvidenskabelige fag er vægtet tungere i 
den ny bekendtgørelse?
I bekendtgørelsen fra 2010 havde vi indført et begreb, Ernæring 
og sundhedsfaglige ECTS point, som kunne rette sig mod alle fire 
videnskabsområder. Det er derfor ikke så enkelt at sige, om det er 
forskelligt i de to studieordninger, og der kan være forskelle mellem 
de enkelte udbudssteder.  

Valgfrie elementer, tværprofessionelle- og praktik elementer
I uddannelsesforløbet er der indbygget 20 ECTS valgfrie elementer, 20 
ECTS tværprofessionelle elementer samt som hidtil 30 ECTS praktik 
elementer - dog skal KD- toningen opnå 42 ECTS som praktik. De 
tværprofessionelle elementer kan både afvikles i teori og praktik, men 
der er meget fokus på, at alle studerende bliver bedre til at samarbej-
de med hinanden. Der er for eksempel ikke krav om, at alle studeren-
de skal på en studieunit, men de skal vise, at de kan samarbejde med 
andre professioner. 
 
Der er udstukket fire faglige temaer, som uddannelsen skal rumme i lø-
bet af de første to år. De kan ses via dette link www.sundhed2016.dk.  
Udbudsstedet har selv ansvaret for at bygge indholdet op i den 
resterende del af uddannelsen. Der tages udgangspunkt i de fælles 
slutkompetencer, som er beskrevet i bekendtgørelsen. 

Vil alle studerende fremover bliver undervist i NCP-modellen?
At være i stand til at stille en ernæringsdiagnose er et af målene for 
læringsudbytte for studieretningen Sundhedsfremme og diætetik på 
videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. Da der arbejdes med 
NCP-modellen på flere niveau er, vil det være oplagt at anvende den 
som baggrund for undervisningen. Det er ikke skrevet eksplicit, at det 
skal være den model, da vi ikke ved, hvor længe bekendtgørelsen  

            Den NYE 

studieordning

ARTIKEL
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skal holde, og der kunne komme nye modeller, som dækker det 
samme. 

Overgangsordning 
Årgang september 2016 er på alle uddannelsesstederne begyndt 
på den reviderede uddannelse. For årgange, der har påbegyndt 
uddannel sen tidligere end september 2016, vil der være en smule 
forskelle på de enkelte udbudssteders tilbud om overgangsordning. 

Studieretningsvalg
Fremover skal de studerende på alle fire udbudssteder have et fælles 
basisår, hvorefter de skal vælge mellem to studieretninger: 
Fødevarer og ledelse samt Sundhedsfremme og diætetik. De stude-
rende, som vælger den sidste studieretning, skal derudover på et 
tidspunkt fordeles på to toningsforløb: Sundhedsfremme og forebyg-
gelse samt Klinisk diætetik. 

Den første studieretning, Fødevarer og ledelse, har fokus på mad, 
måltider og innovation. Den anden studieretning, Sundhedsfremme 
og diætetik med toningen Klinisk diætetik vil på mange måder ligne 
den studieretning, vi kender nu som KD, og der vil fortsat være den 

samme dimensionering. Der er særlige krav til praktikforløbet på 
toningen KD, idet der er indskrevet i bekendtgørelsens §3, at: “For 
toningen klinisk diætist er det en forudsætning, at mindst én praktik 
(klinisk uddannelse) gennemføres på et sygehus”.

For toningen Sundhedsfremme og forebyggelse vil forskellen fra den 
nuværende uddannelse være, at der vil være et større fokus på den 
ernærings- og kostfaglige del af sundhedsfremme og forebyggelse. 

Nordic Sugar A/S  |   Langebrogade 1  |   1014 København K

FAKTA OM SUKKER & SUNDHED 
Næsten dagligt læser vi om sundhed i medierne ofte i 
forbindelse med mad. Der refereres til nye undersøgelser,
og eksperter udtaler sig. Men ikke alt i sundhedsdebatten
er lige videnskabeligt velfunderet. 

Det vil vi gerne gøre noget ved! 

Derfor forsøger vi med denne brochure at besvare en række 
typiske spørgsmål om sukker for at bidrage til en mere 
nuanceret debat.

Hvor meget ved
du om sukker?

Brochuren kan downloades eller bestilles uden beregning på www.perspektiv.nu
Klik på ”publikationer” og ”informationshæfter”.
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  35 44 76 11 (9.00-14.00)     info@dk.findus.com  
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Af  Line Bak Josephsen, lektor, klinisk diætist, cand. scient. klinisk 
ernæring, lib@ucsj.dk

Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed fik i maj 
2016 en ny bekendtgørelse (BEK nr. 502 af 30/05/2016). Den 
overord nede redegørelse for dette er beskrevet i artiklen, ”Den nye 
studieord ning” på side 7.

De studerende skal have et fælles basisår, hvorefter de skal vælge 
mellem studieretningerne: Fødevarer og ledelse samt Sundhedsfrem-
me og diætetik. Studieretningen - Sundhedsfremme og diætetik vil 
indeholde mulighed for toningen Klinisk diætetik. Studerende, der 
optages på denne toning, kan efter endt uddannelse erhverve sig en 
autorisation som klinisk diætist. Der vil på de fire uddannelsessteder 
være institutionelle studieordninger. Nedenstående beskrivelse er en 
overordnet redegørelse for opbygningen af uddannelsen til klinisk 
diætist på UCSJ, ernæring og sundhed, Ankerhus.

Da studerende nu vælger studieretning efter første år, bliver der  
længere tid til at fordybe sig i forhold til den valgte retning. Samtidig 
behøver man ikke at gå på kompromis med indholdet i den teoretiske 
læring og på toningen i klinisk diætetik, og der kommer mere praktik, 
end der hidtil har været.   

På studieretningen i Sundhedsfremme og Diætetik vil de studerende 
på tredje semester sætte fokus på den enkelte borger og dennes 
livssituation, når sygdomsrelaterede (livsstilsygdomme) udfordringer 
opstår. Med baggrund i videnskabsteori samt kvantitative og kvalitati-
ve undersøgelsesmetoder i relation til kost og sundhed på individ- og 
gruppeniveau inddrages metoder som diætetisk behandling og reha-
bilitering i sammenhæng med etiske overvejelser. I denne forbindelse 
anvendes NCP-modellen som centralt redskab. Der arbejdes med 
anvendelsesorienterede aspekter i form af inddragelse af den enkelte 

borgers sociale, kulturelle og familiemæssige situation samt setting 
herfor. Fokus ligger på udvikling af den studerendes kompetencer 
som vejleder, behandler og samarbejdspartner i en tværprofessionel 
kontekst. På tredje semester er der en kort praktikperiode, hvor der vil 
være fokus på formidling. 

Fjerde semester sætter fokus på sundhedsfremme og forebyggel-
se, hvor målet er det sunde hverdagsliv med fokus på grupper og 
strukturelle perspektiver. Der arbejdes eksemplarisk med specifikke 
ernæringsmæssige behov og fysiologiske ændringer gennem livet i 
sammenhæng med anbefalinger vedrørende sundhed. Her vil der fx 
fokuseres på behandling af overvægt blandt børn, diætbehandling 
ved gestationel diabetes samt underernæring og dysfagi relateret 
til ældreområdet. Konsekvenser af kulturelle, socioøkonomiske og 
psykosociale forhold i relation til fødevarer og forbrugeradfærd, 
kostvaner og måltidskultur på tværs af alder vil blive medtænkt i de 
studerendes eget valg af litteratur og undersøgelsesdesign i forbindel-
se med den valgfrie del af semesteret. Udvikling af den studerendes 
kompetencer som formidler, underviser, facilitator og samarbejdspart-
ner i en tværprofessionel kontekst er central.

Femte semester sætter fokus på ernæring, måltider og måltidskultur 
hos mennesker og grupper med specifikke behov, eksempelvis allergi, 
intolerance, KOL samt cancer. Refleksioner over etiske aspekter og 
risiko for stigmatisering inddrages. Der arbejdes med professionsfeltet 
om analyse, vurdering og nyudvikling af metoder i det diætetiske ar-
bejde, hvilket understøttes af den studerendes praktiske og teoretiske 
kompetencer. Forudsætninger som arbejdsliv, fysiske udfordringer, 
fødevareallergi- og intolerance, perception, etnicitet og socioøkono-
miske forhold spiller ind i det tværprofessionelle samarbejde mellem 
sundhedsprofessionelle, borgeren og/eller gruppen og innovationen 
af sundhedspædagogiske og strukturelle metoder. I semestret sættes 
flere aspekter i spil samtidig, og der er fokus på, at den studerende 
har mulighed for at udvikle analytiske og refleksive kompetencer i 

Revision af uddannelsen til professions- 
bachelor i ernæring og sundhed 
– hvordan bliver uddannelsen  
til klinisk diætist opbygget?

ARTIKEL
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forhold til egen professionsidentitet samt i forhold til det at indgå i et 
tværprofessionelt samarbejde med andre. Der vil på dette semester 
være en otte ugers praktikperiode, som kan foregå i forskelligt regi; 
fx kommunale tilbud, privat praksis eller patientforeninger.

På sjette semester har de studerende mulighed for at vælge en 
toning. Det er på dette semester blandt andet muligt at vælge tonin-
gen klinisk diætetik. Optagelsen på denne toning beror på en samlet 
vurdering af karakterer, skriftlig og mundtlig motivation. Der vil på 
dette semester arbejdes med kompleks ernæringsterapi eksempelvis i 
forbindelse med levercirrose, korttarmsyndrom og nyrelidelser. Der vil 
desuden fokuseres på anvendelsen af forskellige kostformer i relation 
til både enteral og parenteral ernæring. Toningen klinisk diætetik-se-
mesteret er kendetegnet ved en ekstra praktik i et klinisk miljø, som 
understøtter den kliniske diætetiske praksis. Der er særlige krav til 
praktikforløbet på toningen klinisk diætist, idet der er indskrevet i 
bekendtgø relsens §3, at: “For toningen klinisk diætist er det en for-
udsætning, at mindst én praktik (klinisk uddannelse) gennemføres på 
et sygehus”. Derfor vil praktikken på dette semester primært foregå 
på sygehuse i Region Sjælland.

Syvende semester afslutter uddannelsen og sætter fokus på 
aktuelle ernærings-, sundheds- og fødevaremæssige problemstillinger 
og udfordringer i professionsområdet. Der tages afsæt i en innovativ 
praktik med fokus på, at der sker videnstilførsel for både praktikste-
det og den studerende med mulighed for udvikling af nye metoder 
og produkter. 

Problemstillinger eller udfordringer fra praksis danner udgangspunkt 
for den studerendes professionsbachelorprojekt.
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Af Jesper Durup, Overlæge ph.d, Kirurgisk afd., A  
Odense Universitetshospital.  jesper.durup@rsyd.dk

Akalasi er en sygdom, der påvirker nerverne til esophagus. Det 
medfører, at den nedre lukkemuskel ikke fungerer og åbner sig, når 
maden skal passere. Samtidig er peristaltikken i esophagus påvirket, 
enten med krampetilstand eller med total afslapning af muskulaturen.
Det forklarer symptomerne, som kan være synkeproblemer, opkast-
ning, opgylpning, brystsmerter og vægttab. 

Der er ca. 5-6000 i Danmark, der har sygdommen, og der kommer ca. 
50-60 nye patienter til hvert år.

Årsagen til akalasi er ukendt. Man ved, at nerveplexerne til esophagus 
bliver ødelagt, og der er teorier om, at det skyldes en autoimmun 
destruktion, aktiveret af virus hos en patient, der måske er arveligt 
disponeret.  

Hos patienter med synkeproblemer for både fast og flydende kost 
skal der udføres en gastroskopi. Ofte vil man ved en gastroskopi finde 
fuldstændig normale forhold, men det er vigtigt, at man udelukker 
andre mere hyppige og alvorlige sygdomme ved gastroskopien. Det 
kan være esophagus- eller ventrikelcancer, refluks, esophagit eller 
mere sjældne sygdomme.

Når man har symptomerne, skal man fortsætte udredningen trods 
fuldstændigt normale forhold ved gastroskopi. Tidligere foretog man 
røntgenundersøgelse af spiserøret med kontrast, og i nogle tilfælde 
kan man også se, at kontrasten løber langsomt ud, og dermed be-
kræftes mistanken om akalasi.

Den bedste undersøgelse til at stille diagnosen på er esophagusmano-
metri. Undersøgelsen foregår på specialafdeling. Man indfører et 
tryk-kateter gennem næsen ned i spiserøret. Kateteret har en række 
sensorer, der måler trykket på forskellige niveauer, både i hvile, og 
når man indtager væske. Ved typisk akalasi finder man højt hviletryk i 
muskulaturen på overgangen til ventriklen, og manglende evne til at 
åbne sig, når væsken skal passere. Samtidig finder man ukoordinere-
de bevægelser i spiserøret og nogle gange et fuldstændig slapt spise-
rør. På baggrund af manometrifundet inddeler man akalasi i tre typer, 
afhængig af, hvor stor aktivitet der er i esophagusmuskulaturen. Ved 
type 1 er der minimal aktivitet, og ved type 3 er der en krampelignen-
de tilstand i esophagus. Typeinddelingen kan i nogle tilfælde vejlede i 
forhold til behandlingen.

Når man har mistanke om akalasi, eller diagnosen er stillet, skal man 
henvises til en af de fire afdelinger, der varetager behandlingen. På 
afdelingen foretages en helhedsvurdering af patienten. Man vurderer 
akalasitypen, sværhedsgraden af symptomer, andre sygdomme hos 
patienten, tidligere operationer, medicinering og ernæringstilstand. 
Herefter informeres om sygdommen og det fortsatte liv med akalasi, 

Akalasi - en sjælden sygdom
Diætister bør kende til denne sjældne sygdom, som ofte overses hos både 
børn og voksne på trods af de klassiske symptomer.

ARTIKEL

Fakta om Akalasiforeningen
Akalasiforeningen er en Patientforening, som bliver ledet af frivillige patienter og pårørende.
 
Foreningen så første gang dagens lys i 2005, da Kenneth Krarup og Carsten Bertram tog initiativ til en forening for Akalasipatienter og pårørende.
Foreningen blev dog opløst igen i 2007 og har siden kørt videre som patientforening uden registrering.
 
I 2014 blev Akalasiforeningen genetableret og CVR-registreret, da Kenneth Krarup fra Akalasiforeningen og Pia Abildgaard fra Akalasigruppen 
på Facebook slog sig sammen.
Der er pt. 22 medlemmer i foreningen og 266 brugere i Akalasigruppen, som er Akalasiforeningens forum på FB.
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uanset hvilken behandling man får. Akalasi må betragtes som en kro-
nisk sygdom, og man lærer at leve med symptomerne. Man kan opnå 
god støtte og vejledning hos andre patienter, fx  i Akalasifor eningen 
(www.akalasiforeningen.dk) 

Medicinsk behandling af akalasi er ikke effektivt og anvendes ikke 
rutinemæssigt. Hos patienter, der har en høj risiko for komplikationer, 
kan man tilbyde at injicere Botox i nedre esophagussphincter. Det får 
musklen til at slappe af, så man atter kan spise. Behandlingen holder 
dog kun kortvarigt og skal gentages hver 6.- 9. måned.

Den hyppigst anvendte metode er ballonudvidelse. Det foregår 
endoskopisk, med placering af en 30 mm ballon i overgangen til 
mavesæk, og under fuld bedøvelse sprænges muskulaturen. Der er en 
risiko for perforation på 1-5%, men behandlingen er som regel effek-
tiv. Den skal ofte gentages nogle gange i starten, men holder i 3-5 år.

Man kan også operativt overskære muskulaturen i nederste del af 
spiserøret. Der findes to metoder. Dels laparoskopisk – den såkaldte 
Heller Myotomi, hvor man overskærer muskulaturen ind til slimhinden 
og lægger en del af mavesækken henover spiserøret for at forebygge 
efterfølgende refluks. Metoden er effektiv og holder i mange år, men 
kræver kirurgi med risiko for perforation, blødning og infektion.

Den nyeste metode er POEM (peroral oesophageal endoskopisk 
myotomi). Ved denne metode skærer man et hul i esophagus fra 

indersiden og går via dette ud og overskærer sphinctermuskulaturen, 
hvorefter man klipser hullet igen. Operationen foregår i fuld bedøvel-
se, og også her er risiko for komplikationer. Metoden har vist lovende 
resultater, men øget hyppighed af efterfølgende refluks.

Ubehandlet vil esophagus langsomt udvides, og ophobning af føde 
giver vedvarende gener og øget risiko for esophaguscancer. I ganske 
få tilfælde kan det blive nødvendigt at fjerne spiserøret.

Alternative behandlingsmetoder har ikke dokumenteret effekt mod 
akalasi, men god kostvejledning er vigtig, efter man er behandlet med 
en af ovenstående metoder. Det er vigtigt, at akalasipatienten får den 
rigtige ernæring. Med synkeproblemer vil mange ofte spise for lidt og 
underernæres, eller søge at ernære sig med ensidige kulhydratholdige 
drikke og derved fejlernæres.

Konklusivt er det vigtigt at kende til akalasi. Sygdommen er sjælden, 
og årsagen kan ikke behandles. Men behandlingen af spiseproblemer-
ne er meget effektiv og giver væsentlig bedret livskvalitet.

Reference
Clinical management of achalasia: current state of the art. Clin Exp Gastroenterol. 
2016; 9: 71–82. 

Læs case på næste side

Tove Kvist er klinisk diætist og akalasipatient.  
Hun fik diagnosen i december 2015

13



En kollega bad mig beskrive mine erfaringer med symptomer 
og reaktioner, i tiden før diagnosen blev stillet. Overlæge Jes-
per Durup OUH tager sig af den lægelige udredning. Nærvæ-
rende beskrivelse er kun min personlige erfaring.  
Der er mange andre måder, hvorpå akalasi kan udarte sig. 

Af Tove Kvist, klinisk diætist, Tove.Kvist@rsyd.dk

Mine første symptomer fik jeg for ca. 6 år siden.  Det startede med 
smerter i halsen, som gik over igen, når jeg drak koldt vand. Jeg hav-
de også meget slim i svælget og fik næsespray med binyrebarkhor-
mon på mistanke om allergi, selvom ingen test viste nogen former for 
allergi. Jeg fik lavet gastroskopi i kirurgisk regi, og alt var normalt (ca. 
2010). På dette tidspunkt  måtte jeg sidde op og sove for at undgå 
tilbageløb af maden. 

Jeg drak meget vand til måltiderne, og mere og mere med tiden. 
Efter hånden erfarede jeg, at jeg kunne skylle maden videre. Nu var 
der tale om decideret synkebesvær. Ind imellem kastede jeg slim op 
og evt. madstykker, som var for store til at komme igennem til maven. 
Senere blev det mere gylpen af madvarer, som ikke var fordøjet. Især 
ved sengetid, når jeg lagde mig ned. Maden kom op og smagte, som 
da jeg spiste det. Det gjaldt også drikke, som jeg havde drukket efter 
aftensmad. Jeg blev hurtigt mæt/fyldt.  

Jeg fik masser af forskellige slags mavesyredæmpende medicin – intet 
af det hjalp. Nærmest tværtimod.  

I 2012 fik jeg igen lavet gastroskopi, nu i medicinsk regi. ”Normal 
med visse lukkeproblemer af mavemunden” skrev lægen. Mave-
munden stod helt åben den dag, jeg fik lavet gastroskopien. Lægen 
forklarede mig, at spiserøret var lidt langt og lå lidt forkert ind til ma-
vesækken. I 2015 var jeg tilbage hos egen læge og fik en henvisning 
til Kolding Sygehus. Ny gastroskopi viste mad i spiserøret, som havde 
stået der i 16 timer, og som kom op, da lægen førte slangen ned i 
spiserøret. Nu var overlægen ikke i tvivl om diagnosen. 
På dette tidspunkt var mine symptomer i højere grad problemer med 
luftvejene. Hoste om natten og stadig rigtig meget slim. Jeg havde 
også mere og mere synkebesvær – og  spiste næsten kun blød og 
flydende mad. Pastaretter, mere sovs og slet ikke salat eller hele 
grøntsager. Ikke meget brød – men det gik stadig ok med rundstykker 

og den slags. Ind imellem havde jeg rigtig meget åndenød og kvæl-
ningsfornemmelse i forbindelse med spisning – ikke ofte, men af og 
til var det meget slemt. 

Jeg spiste meget sødt; is, chokolade osv. for ikke at fortsætte med 
at tabe mig. Jeg havde tabt i alt 20 kg på det tidspunkt. Jeg fik også 
meget Quick pot pasta og lignende, for det gled ned af sig selv. Så 
skyllede jeg efter med vand, især for at slippe af med den slim, det 
afstedkom. 

Efter gastroskopien i Kolding fik jeg lavet mannometri (un dersøgelse 
af trykket i spiserøret), og den viste, at jeg ikke har nogen peristaltik 
der. Diagnosen akalasi var stillet – og så skulle jeg vælge behandling.  

I 2016 fik jeg lavet ballonudvidelse af nederste del af spiserøret og 
mavemunden. Det var den mest skånsomme behandling. 

Endelig kan jeg nu ligge fladt ned og sove. Jeg har enkelte episoder, 
hvor jeg føler, spiserøret stopper til, men jeg kan skylle det væk og 
spise det meste. Jeg kan dog stadig ikke spise æbler og pærer, rå 
gulerod og kålsalat UDEN at have vand i nærheden. 

Men for det meste går det fint – og jeg nyder igen at kunne spise 
normalt og sove godt. 

Diætist og akalasipatient
Tove Kvist er klinisk diætist og akalasipatient.  
Hun fik diagnosen i december 2015

Case
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FOKUS

Af Peter P. Plaschke, Speciallægekonsulent, dr.med.,peterplaschke@
gmail.com og Heidi Schnoor, klinisk diætist

Definitioner og typeinddeling
Ved fødevareoverfølsomhed, herunder fødevareallergi, forstås 
symptomer eller sygdomme, der skyldes indtagelse af en fødevare i 
sædvanlig eller lille mængde, som udløser en abnorm fysiologisk reak-
tion i ét eller flere organer. Fødevareoverfølsomhed er et overbegreb 
for flere forskellige typer af overfølsomhed (se Figur 1). Fødevareal-
lergi defineres som overfølsomhed, hvor mekanismen er immuno-
logisk(1,2). De ikke-im munologiske typer benævnes ikke-allergisk 
fødevareoverfølsomhed eller fødevareintolerance. Den IgE-medierede 
allergi afgrænses fra anden fødevareoverfølsomhed, fordi den kan 
give akutte livstruende reaktioner, og fordi den kan afkræftes ved 
manglende fund af specifikke IgE-antistoffer og negativ priktest. 

 
IgE-medieret fødevareallergi (Type-I-allergi)
Den hyppigste form for fødevareallergi medieres via immunglobulin E 
(IgE). Den kaldes også type-I-allergi eller straks-allergi på grund af den 
oftest korte tid fra eksponering for fødevaren, til symptomerne opstår. 
Den allergiske reaktion foregås af allergisk sensibilisering, som kan ske 
ved eksponering for den allergifremkaldende del af fødevaren, kaldet 
allergenet, som næsten altid er et protein. Allergisk sensibilisering 
indebærer, at der dannes specifikke allergi-antistoffer (IgE) rettet mod 
fødevareallergenet. IgE-antistofferne bindes til mastceller og basofile 
leukocytter, og de findes frit i blodet. Ved ny kontakt mellem allerge-
net og IgE-antistofferne på cellerne udløses den allergiske reaktion, 
hvor histamin og andre mediatorer frigøres og udløser allergisymp-
tomer fra mave-tarmkanal, huden, luftvejene eller i værste fald som 
anafylaktisk chok.

Fødevareallergi og fødevareoverfølsomhed
Hvordan skelnes mellem de forskellige allergier? Hvad kan diætisten stille op? Hvad 
er reglerne for varedeklaration? Og hvordan påvirkes familier til børn med allergi?

Læs med i denne udgave af FOKUS.

Hvad er fødevareallergi og  
fødevareoverfølsomhed?

Figur 1. Forskellige typer af  
fødevareoverfølsomhed.
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En del personer er sensibiliseret uden at have allergisymptomer, men 
sensibilisering kan, især hos børn og unge, medføre risiko for senere 
tilkomst af allergi. Hvorfor allergisk sensibilisering ikke altid fører til 
symptomer, er uafklaret.
De fleste sensibiliseres i tidlig barnealder, men der kan også opstå 
fødevareallergi senere, især mod fødevarer som først er introduceret i 
voksenalderen. 
Der er en generel arvelig disposition for allergi, og ved sværere 
fødevareallergi er der en arvelig komponent for netop dette. Mange 
slipper dog for allergi, selvom forældrene har det, og andre udvikler 
allergi, selvom de ikke er familiært disponerede. 
Det formodes, at tarmens veludviklede immunsystem spiller en rolle 
ved sensibiliseringen mod fødevarer, men sensibilisering kan også 
finde sted ved fødevarekontakt i munden. Nye undersøgelser viser 
sammenhæng mellem en genetisk betinget svækkelse af hudens bar-
rierefunktion (filaggrin mutation), eksem og forekomst af fødevare- 
allergi hos større børn og unge.

Forekomst af fødevareallergi
I Danmark er den hyppigste form for fødevareallergi hos voksne de 
krydsreaktioner, som ofte ses hos de ca. 10% af befolkningen, som 
har birkepollenallergi. Øvrige, vanlige allergier er rettet mod komælk, 
æg, jordnød (peanut), nødder, fisk, skaldyr, hvede, sesam og birkes. 
Forekomsten af fødevareallergi er, bortset fra den pollenrelaterede, 
højere hos børn (ca. 4%) end hos voksne (1-2 %). Hos spædbørn 
er allergi mod komælk (ca. 2%) og æg det vanligste, men de fleste 
vokser fra disse allergier(3). De har derimod øget risiko for senere 
luftvejsallergi med høfeber og astma. Data for forekomst af senere til-
kommen fødevareallergi, ikke mindst hos voksne, er ufuldstændige(4).
Der er en overrapportering af fødevareallergi, og mindre end en 
tredjedel af selvrapporteret fødevareoverfølsomhed kan bekræftes ved 
provokation(5).
Allergimønstret afhænger af madvanerne, og da vanerne ændres med 
globaliseringen, sker der også ændringer i allergimønsteret. Fødeva-
reallergi mod tidligere mere eksotiske fødevarer som fx kiwi, pistacie-
nød, pinjekerner og mango er ikke længere sjældent.

Symptomer ved fødevareallergi
Ved fødevareallergi udløses oftest en generaliseret allergisk reaktion, 
og der kan udvikles symptomer fra flere organsystemer (6). Dette kan 
indebære hudsymptomer i form af nældefeber og hævelser (angi-
oødem), mave-tarmsymptomer som opkastninger, mavesmerter og 
diarré, og desuden luftvejssymptomer som allergisk snue, hævelse i 
mund, svælg og strube samt astmalignende vejrtrækningsbesvær. 
En akut allergisk reaktion, som omfatter flere organer, betegnes 
anafylaksi og er altid potentielt livstruende. En anafylaktisk reaktion 

med hævelse i struben eller med svær astma kan føre til kvælning, og 
anafylaktisk chok, som er en reaktion med blodtryksfald med besvi-
melse eller nærbesvimelse, er umiddelbart livstruende. Hos børn og 
unge med fødevareallergi er risikoen for livstruende anafylaksi særligt 
stor, hvis der også er utilstrækkeligt behandlet astma. 
Alle fødevarer kan i princippet udløse anafylaksi. De hyppigste er 
jordnød, forskellige nødder, skaldyr og fisk, men også fødevarer som 
fx boghvede, hvede, sesamfrø, pinjekerner m.fl. kan være årsagen.
I de senere årtier har man observeret flere tilfælde af fødevarealler-
gi, som kun viser sig i forbindelse med fysisk anstrengelse. Denne 
fødevarerelaterede anstrengelsesanafylaksi (Food dependent Exercise 
Induced Anaphylaxis, FDEIA) kan fx ses, hvis der er indtaget hvede-
produkter indenfor 3-4 timer før anstrengelsen. Hverken anstrengelse 
alene eller indtagelse af hvede uden anstrengelse udløser symptomer. 
Denne type fødevareallergi kan også ses ved andre fødevarer. Andre 
faktorer, fx alkoholindtagelse, kan på samme måde virke som en for-
stærkende faktor og bidrage til en fødevareallergisk reaktion. Et andet 
relativt nyt fænomen er pludseligt opstået allergi mod okse-, svine- og 
lammekød med anafylaktiske reaktioner op til flere timer efter indtagel-
sen. Undersøgelser tyder på, at det er en allergi mod et særligt kulhy-
dratallergen fra pattedyrs kød. Det er påvist i skovflåters mave-tarmka-
nal, og et flåtbid kan derfor sensibilisere personer, som så efterfølgende 
kan få svære allergiske reaktioner efter indtagelse af kød (7).

Allergiske krydsreaktioner og Oralt Allergisyndrom (OAS)
Krydsreaktivitet indebærer, at immunsystemet reagerer på samme 
eller lignende allergener fra forskellige kilder. Der er omfattende 
krydsreaktivitet mellem fælles eller beslægtede proteiner fra pollen og 
forskellige nødder, frugter og grønsager og indbyrdes imellem forskel-
lige fødevarer. Der er forventet krydsreaktivitet fx mellem forskellige 
fisketyper, men der er også uventet krydsreaktivitet fx mellem bynke-
pollen og selleri og mellem latex og banan. Den hyppigste krydsre-
aktivitet ses hos birkepollenallergikere, som ofte udover hasselnød, 
æble og andre frugter heller ikke tåler gulerødder og kartoffelskræl. 
De tåler dog oftest disse fødevarer, når disse er kogt eller bagt, fordi 
allergenerne ikke er varmestabile.
Krydsreaktiviteten mod især hasselnød og stenfrugter giver oftest 
symptomer i form af kløe i mundhule, gane og svælg kaldet ”oralt al-
lergisyndrom” (OAS), og er den hyppigste fødevareallergi i Danmark. 
Orale symptomer kan også ses ved andre fødevarer. Lette orale allergi-
symptomer er oftest ufarlige, men i nogle tilfælde kan orale sympto-
mer være det første symptom ved en generaliseret allergisk reaktion.  
I Middelhavslandene er allergi mod hasselnød og frugter oftest pri-
mære fødevareallergier og ikke relateret til pollen og giver ofte gene-
relle, svære, allergiske reaktioner. Allergien er rettet mod varmestabile 
allergener, så varmebehandlede fødevarer giver også symptomer. 
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Børneeksem og fødevareallergi
Børneeksem (atopisk dermatit) er en hudsygdom, hvor allergi ikke er 
den grundlæggende årsag. Der er genetisk sammenhæng mellem 
børneeksem og tendensen til at udvikle allergi og astma, så luft-
vejs- og fødevareallergi ses ofte ved børneeksem, uden at der er 
årsagssammenhæng. Kun få med eksem har fødevareallergi, men 
op til 30% af børn med svær atopisk eksem har fødevareallergi. De 
hyppigste symptomer er nældefeber og mavetarmsymptomer. Hos de 
mindste eksembørn kan fødevareallergi forværre hudsymptomerne, 
men det er tvivlsomt, om fødevareallergi har større indflydelse på 
eksem hos større børn og voksne.

Farmakologisk intolerance
Allergilignende reaktioner kan ses efter indtagelse af fødevarer med 
højt indhold af såkaldte biogene aminer, fx tyramin i ost eller hista-
min, som kan forekomme i flere fødevarer som fx fisk, spegepølse, 
rødvin m.m. Migræne kan hos nogle forværres af fødevarer med højt 
indhold af biogene aminer.  
Visse typer af fødevareforgiftning kan forveksles med allergi, fx hi-
staminforgiftning. Disse reaktioner er ikke udtryk for overfølsomhed, 
men kan ramme enhver, der indtager en fødevare med unormalt højt 
indhold af toksinet. 

Andre former for fødevareoverfølsomhed
Enkelte spædbørn og mindre børn har symptomer, som ligner ty-
pe-I-fødevareallergi men uden tegn på sensibilisering. Mekanismerne 
er ukendte, men der kan være tale om en cellemedieret immunologisk 
reaktion. 
Mistanken om overfølsomhed mod tilsætningsstoffer i fødevarer over-
drives ofte. I en engelsk undersøgelse rapporterede 7,4% intolerance 
over for tilsætningsstoffer, mens kun 0,01% reelt fandtes overfølsom-
me. I en dansk undersøgelse af børn med atopisk sygdom fandt man 
denne overfølsomhed hos 2% (8).  Mange mistænker især syntetiske 
tilsæt ningsstoffer, men det er oftest tilsætningsstoffer baseret på 
naturlige proteiner, der kan give anafylaksi.

Personer med irritabel tarmsyndrom eller andre mave-tarmlidelser 
kan opleve symptomforværring af forskellige fødevarer og fejltolke 
fordøjelsessymptomer som allergi.
En lang række sygdomme og tilstande bliver i ’den alternative verden’ 
tilskrevet fødevareoverfølsomhed. Nogle fejltolker fx hovedpine, 
træthed, funktionsforstyrrelser i mave-tarmsystemet, hyperaktivitet 
hos børn, eksem, led- og muskelsymptomer m.fl. som symptomer på 
overfølsomhed. Det er dog yderst sjældent, at dette kan bekræftes 
ved en blindet provokation.

Diagnostik af fødevareallergi og anden overfølsomhed 
Diagnostik af fødevareallergi udgår fra en sygehistorie med allergilig-
nende symptomer, som kun optræder efter indtagelse af én eller flere 

fødevarer. En nøje kostanamnese kan suppleres med en kostdagbog, 
hvor symptomerne også noteres. Symptomer hos spædbørn og 
småbørn er vanskelige at vurdere, og ved mave-tarmsymptomer og 
påvirket trivsel skal diagnosen fødevareallergi overvejes. Hos større 
børn og voksne drejer det sig normalt ikke om fødevareallergi, hvis 
der udelukkende er vedvarende mavetarm-symptomer, hvorimod cø-
liaki eller laktoseintolerance kan overvejes afhængigt af sygehistorien. 
 
  
Ved diagnostik af type-I-allergi skal den mistænkte allergi bekræftes 
med en allergitest. Dette sker ved priktest i huden eller ved måling af 
specifikke IgE-antistoffer i blodet. Disse tests kan vise, at individet er 
sensibiliseret, men allergidiagnosen kræver, at der både er en positiv 
test og en sygehistorie, som passer sammen. Måling af IgE-antistof-
fer kan i dag suppleres med komponentdiagnostik, hvor man kan 
præcisere, hvilke allergenkomponenter antistofferne er rettet mod. 
I nogle tilfælde kan testen fx tyde på sensibilisering med lav risiko 
for symptomer, eller om man fx ved nøddeallergi kun har risiko for 
relativt ufarligt OAS, eller om der er risiko for anafylaksi (9). Kompo-
nentdiagnostikken kræver specialviden hos de læger, der vil bruge 
den. Andre allergitests som såkaldt histamin release test (HR-test), 
og basofil aktiverings test (BAT) anvendes sjældent i udredning af 
fødevareallergi.

Den endegyldige diagnose fødevareoverfølsomhed kan principielt set 
kun fastslås ved en provokation, hvor den mistænkte fødevare gives i 
vanlig form og dosis, og symptomerne reproduceres (10). En negativ  
reaktion ved en provokationstest udelukker overfølsomhed over for 
den pågældende fødevare. Udløses derimod tydelige objektive symp-
tomer som fx nældefeber, er der ofte tale om reel overfølsomhed. En 
reaktion kan dog være påvirket af patientens (eller lægens) forvent-
ninger og kan således være falsk positiv. For at udelukke dette bør en 
fødevareprovokation ideelt foretages som en såkaldt dobbelt-blind, 
placebo-kontrolleret provokation (Double-Blind, Placebo-Controlled 
Food Challenge, DBPCFC), hvor hverken patient eller læge er vidende 
om provokationsindholdet. Det er en praktisk udfordring og en 
specialistopgave for en klinisk diætist med særlig erfaring at udforme 
blindede tests med fødevarer. Det kan gøres fx ved at skjule fødevaren 
i en matrix som tåles af patienten. 

Titrerede fødevareprovokationer kan i særlige tilfælde også bruges til 
at afklare, om en patient evt. kan tåle små mængder af en fødevare, 
fx spor af nødder, og kun behøver afstå fra mængder over en vis stør-
relse. Åbne provokationer kan i nogle tilfælde være til nytte hos indivi-
der uden objektive tegn på allergi, men med angst for dette, således 
at de i et trygt og overvåget miljø, kan prøve at indtage det de frygter, 
og siden opnå normaliseret kost. Provokationstests har også ulemper. 
Ved svær allergi kan en fødevareprovokation udløse et anafylaktisk 
chok, og provokationer må derfor kun udføres, hvor der er fuldt 
beredskab til at behandle anafylaksi, og hvor der er ekspertviden om, 
hvordan og med hvilke doser fødevareprovokationer skal udføres.

Behandling af fødevareallergi og anden overfølsomhed
Diæt. Den eneste effektive behandling mod fødevareoverfølsomhed 
er at lære patienten at undgå den eller de pågældende fødevarer. 
Dette kan kræve bistand af klinisk diætist med viden om allergi, især 
hvis der er allergi mod flere fødevarer, mod vigtige fødevarer eller ved 
mange krydsreaktiviteter. Især hos børn og unge skal en fuldgyldig 
kost sikres. 
Farmakologisk behandling af type-I-fødevareallergi er i dag ikke 
muligt. Ved fødevareallergi skal patienten have en tydelig nødplan for 
behandling af en evt. allergisk reaktion, hvis der ved en fejl er spist en 

Mere viden om fødevareallergi
Læs om Type-IV-allergi, Food protein-induced enterocolitis 
(FPI ES) og Eosinofil øsofagitis i den udvidede artikel af Peter 
Plaschke på:
http://www.diaetist.dk/viden/litteratur/foedevareallergi

Her kan du også læse om cøliaki (glutenallergi, glutenintolerance) 
og laktoseintolerans ud fra et allergiperspektiv. 
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fødevare, der ikke tåles. Ved risiko for livstruende allergiske reaktio-
ner skal patienten udstyres med og instrueres i at anvende en særlig 
injektionssprøjte (adrenalinpen), som er livsreddende ved anafylaksi. 
Antihistamintabletter kan anvendes til at dæmpe milde allergiske 
fødevarereaktioner. 
Allergenspecifik immunterapi (hyposensibilisering, ”allergivaccina-
tion”) er en veldokumenteret behandling ved luftvejsallergi, og der 
pågår flere videnskabelige studier af lignende behandlinger mod fø-
devareallergi med henblik på at opnå øget eller fuldstændig tolerance 
overfor de pågældende fødevarer.

Forebyggelse af fødevareallergi og anden overfølsomhed
Bortset fra arvelighed ved vi stort set ikke, hvilke faktorer der forår-
sager fødevareoverfølsomhed, så der er begrænsede muligheder for 
at forebygge. Sundhedsstyrelsen anbefaler amning i barnets første 
seks måneder, men den allergiforebyggende effekt af amning er kun 
vist til fire måneder. Kan amning ikke gennemføres til fulde fire måne-
der, kan en højt hydrolyseret, komælksbaseret modermælkserstatning 
anvendes. Der er ikke evidens for, at restriktiv diæt til gravide eller 
ammende kvinder eller en særlig forsigtig introduktion af normal kost 
til barnet efter 4-6 mdr. reducerer risikoen for allergi. Tværtimod tyder 
ny forskning på, at moderen skal spise alsidigt og varieret, så barnet 
bliver tidligt eksponeret for potentielle allergener. Nye studier viser, at 
børn med allergisk disposition ved regelmæssig indtagelse af jordnød 
allerede fra 4-11-månedersalderen beskyttes mod jordnøddeallergi 
sammenlignet med børn, der undgår jordnødder. 

Der forskes om en mulig sammenhæng mellem tarmens mikrobiom 
og den stigende forekomst af allergi, og måske vil man i fremtiden 
kunne forebygge fødevareallergi ved tilførsel af såkaldte probiotika, 
men evidens foreligger ikke i dag (11).
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Fødevareallergiens komplekse  
virkelighed sammenholdt med 
diætistens faglighed og muligheder
På Allergicentret på Odense Universitetshospital udredes patienter, der oplever sammenhæng mellem indtag af fødevarer og 

allergiske symptomer. Den kliniske udredning viser nogle gange, at der ikke er tale om en fødevareallergi. Dette opleves meget 

forskelligt af patienterne og giver udfordringer for det sundhedsfaglige personale.  

Af Marianne Bach, klinisk diætist på Allergicentret Odense  
Universitetshospital, cand. scient. soc., PD Sundhedspædagogik,  
bach.marianne@gmail.com

Selvbestaltede fødevarediæter er som en boblende suppe med mange 
ingredienser, der ikke umiddelbart kan emulgeres.

Hovedingrediensen i suppen er den nuværende naturvidenskabelige 
evidens og erfaring i form af definition, udredning og behandling af 
fødevareallergi, jf. artiklen af Peter Plaschke på side 16 i dette blad.

En anden ingrediens er patienter, der henvises med ernæringsproble-
matikker, som de har sammenkædet med indtag af mad. Patienterne 
søger forklaring, hjælp, vejledning og løsning.

Det sundhedsfaglige personale indgår også i suppen. Som følge af 
autorisation er diætister fagligt, juridisk og etisk ansvarlige (1), og 
dette ansvar kan i nogle situationer konflikte med sundhedsvæsnets 
etiske kodeks, ifølge hvilket patienten skal opleve sig imødekommet 
som ekspert i eget liv (2,3).

Mad er ikke bare ernæring. Mad - og madkultur - afspejler samfunds-
mæssige og sociologiske aspekter som de officielle kostråd, sund-
hedskampagner, madens betydning for selvopfattelse, fællesskab, og 
ved afvigelser - risiko for stigmatisering (4,5). Undersøgelser doku-
menterer, at livskvaliteten hos patienter og netværk forringes af føde-
vareallergi pga. konstant frygt for utilsigtet indtag (6). Fravælgel se af 
mad kan også være tegn på psykiske problemer, fx spisefor styrrelse. 

Selektive diæter rummer risiko for ikke-sufficient ernæring, især for 
børn og for ernæringstruede indlagte patienter. Allergologisk set kan 
det måske antages, at erstatning af basale fødevarer med andre og 
”fremmedartede” fødevarer kan øge risikoen for udvikling af allergier 
for disse produkter.  

I gryden svømmer desuden kendsgerningen, at det etablerede sund-
hedsvæsen udfordres af alternative behandlere. De tilbyder forklaring 

og løsninger i form af diæter med eksklusion af basale fødevarer, der 
erstattes med kosttilskud. Her opstår dilemmaet, at hvis diætisten ikke 
vejleder i selvbestaltede diæter, hvilken ”ernæringsekspert” konsulte-
res i stedet, og hvilke ernæringsmæssige risici giver det for patienten? 

Mad kædes ofte sammen med symptomer og reaktioner. Der-
for giver det mening for patienten at eliminere det mistænkte 
fødeemne
De patienter, der henvises på Allergicentret (AC), har mange forskelli-
ge symptomer. Nogle har i forbindelse med indtag af mad haft aller-
giske symptomer, fx nældefeber, hævelse og rødme, kløe i munden 
og svælg. Andre har uspecifikke gastrointestinale gener, eksem, kløe i 
huden eller henvises som led i anden udredning. Disse gener medfø-
rer, at patienterne har elimineret fødeemner som eksempelvis hvede, 
æg, mælk, fisk og skaldyr, tomater, kanel, chili, syreholdige frugter og 
citronsyre, fordi det giver mening. 

Som udgangspunkt er patientens mål ved kontakt med AC at få 
forklaring på deres symptomer samt en behandling, der enten fjerner 
eller lindrer symptomerne. Behandlingen af fødevareallergi er elimi-
nation af det pågældende allergen (7). Hvis man ikke har fødevareal-
lergi, er der ingen risiko ved indtag, og alle fødevarer kan spises. Det 
lyder ukompliceret, men virkeligheden er meget mere kompleks, jf. 
”allergigryden”.

På AC defineres selvbestaltede diæter som mad, der udelukker 
bestemte fødevarer og afviger fra anbefalinger for næringsstofsam-
mensætning og kostråd ift. Nordisk Næringsstofanbefalinger og 
Fødevarestyrelsen (8,9). Diæten er ikke begrundet i klinisk verificeret 
fødevareallergi.

Elimination af fødevarer giver mening for patienten
Case 1 & 2 viser kompleksiteten og vigtigheden af den allergologiske 
udredning og vejledning. Som diætist skal jeg være bevidst om, at det 
er lægens kompetence at udrede og diagnosticere. Min kompetence 
er vejledning i eliminationsdiæt, i midlertidig diæt eller genintrodukti-
on af fødevarer. 

FOKUS
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Provokationen som redskab til genintroduktion af alsidig mad
Den eneste måde, man kan verificere/afkræfte en fødevareallergi, er 
ved at indtage det mistænkte allergen (fødeemne), kaldet en provoka-
tion (7). Lægen vurderer ud fra anamnese og kliniske data (skindprik-
test og blodprøver) med patienten, hvilken provokation, der tilbydes. 

1.   Åben provokation, hvor patienten kan se allergenet og følge med i 
dosisøgning. 

2.  Dobbeltblindet provokation anvendes oftest ved patienter, hvor 
det er vanskeligt at vurdere, om de beskrevne symptomer er klinisk 
målbare. Patienten får den ene gang aktiv (allergenet) og den 
anden gang placebo. Patienten og de sundhedsprofessionelle ved 
ikke, hvilken dag det aktive stof gives.

3.  ”Måltidsprovokation” anvendes, når de kliniske data ikke tyder på 
fødevareallergi. Indtag af råvarer under ”overvågning” kan hjælpe 
patienten til at komme over sin frygt og turde spise normal kost 
igen. Måltidsprovokation kunne blive relevant tilbud til patient i 
case 1.  

Ved initial konsultation er det vigtigt, at der foretages forventnings-
afstemning mellem læge og patient og mellem diætist og patient 
(11,12,13). Patienten skal inddrages i, hvilken udredning der er 
relevant ift. hverdagslivsperspektivet. Patienten anbefales at tage en 
”ven” med, udfra en systemisk tilgang (14), og fordi det er hen-
sigtsmæssigt at have en at reflektere med undervejs. Det skal være 
klart for patienten, at ved negativ provokation (ingen klinisk allergisk 
reaktion) skal man være motiveret for at integrere den pågældende 
fødevare i sin hverdag - fordi målet med udredningen er, at ikke-fø-
devareallergikere ikke automatisk eliminerer nogle fødevarer med den 
begrundelse, at de har fødevareallergi. 

Negativ provokation = ikke fødevareallergiker = ny identitet 
med nye handlinger
På provokationsdagen arbejder sygeplejersken og jeg bevidst med at 
få indblik i, hvordan den eventuelle fødevareallergi opleves i patien-
tens perspektiv, fordi vejledningen bør knyttes dertil. Udfordringen er 

at få målet om integration af maden sammenholdt med oplevelse af 
sikkerhed og mestring til ikke at konflikte med patientens autonomi. 

Reaktionen på konklusionen om, at patienten ikke er fødevareal-
lergiker, men skal integrere maden, er meget forskellig. Her følger 
eksempler med beskrivelse af sygeplejerskens og mine pædagogiske 
overvejelser samt vejledning.  

n  Nogle patienter er meget lettede og glæder sig til at kunne spise. 
n  Nogle tvivler på resultatet og er bekymrede for reaktion ved indtag 

senere. Disse vejledes med viden om, at fødevareallergi medfører 
reaktion hver gang, og ”netværket” inddrages i refleksionerne. 
Patienten opfordres til at foreslå, hvordan og under hvilke former, 
de vil introducere fødevaren. Vi udformer evt. en konkret plan. Ved 
relevans tilbydes opfølgning, måske i ”Mit forløb”.

n  Nogle bliver frustrerede, betvivler resultatet og synes ikke, vi tager 
deres problem alvorligt. I disse situationer er det optimalt, at syge-
plejersken og jeg kontinuerligt under provokationen har talt med 
patienten og fået indsigt i ambivalensen, så vi med lægen kan vejle-
de ift. videre forløb. Nogle patienter opfordres til at søge psykolog, 
fordi der er andet end mad på spil. 

n  Nogle bliver kede af det, fordi de oplever, at de har været ”utro-
værdige”, ”skøre i bolden”, ”hysteriske” (patientanvendte udsagn) 
overfor sig selv og netværk. Vi forklarer, at provokationen viser ny 
viden, ny situation, og herfra skal hverdagen etableres. Patienten 
opfordres til at reflektere over, hvordan de næste dage skal tackles 
både mht. mad og information til netværk. 

Case 1
Kvinde henvist fra privatpraktiserende hudlæge med voldsom eksem siden barndom. Hun har efter anvisning fra biopat valgt at ude-
lukke fisk, æg, mælk, hvede(gluten) og sukker, men er stadig plaget af symptomer. Pt udredes efter gældende retningslinjer, og der 
kan ikke verificeres en fødevareallergi som årsag til eksem. Patienten tilbydes konservativ behandling af eksem og opfordres til at spise 
uden restriktioner. Pga. hendes angst og ambivalens ift. integration af alle fødeemner henvises hun til diætist. Siden første lægekonsul-
tation er hun begyndt at spise lidt æg.  

Diætetisk overvejelse: patienten er ambivalent overfor, om alle fødevarer tolereres, men hun foreslår selv at begynde med at spise 
ost, yoghurt og rugbrød og indtil videre undgå kød og fisk. Når pt oplever sig imødeset mht. videre plan for udredning og evt. behand-
ling, kan der komme ro på de mange faktorer, der påvirker hendes hverdagsliv. Det medfører overskud til at forholde sig til introdukti-
on af fødevarer, så hendes mad bliver alsidig. Jeg respekterer hendes smagspræferencer. Hun er tilbudt opfølgning ved andre besøg på 
Hudafdelingen og i ”Mit forløb”(10).
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Jeg spørger, om de måske kan bruge eksempler på, hvordan andre 
mennesker i samme situation har tænkt eller handlet konkret. Ved 
behov tilbydes opfølgning.

n  Børn rummer en særlig udfordring. Nogle forældre oplever sig 
intimiderede over anbefalingen om integration af fødevaren. I de 
tilfælde er der igen behov for hele teamets (læge, sygeplejerske og 
diætist) kommunikative og empatiske evner. Vi skal turde tale ud fra 
et barneperspektiv og vejlede med anvendelse af viden om identitet,  
risiko for stigmatisering, konstant frygt og ernæringsmæssig risiko 
samtidig med, at forældrenes perspektiv anerkendes.  

Hvilke redskaber har diætisten i udfordringen mellem selvbe-
staltede diæter og faglighed?

I det følgende vil jeg komme med mit bud på, hvordan diætister i 
krydsfeltet og dilemmaerne mellem faglighed, selvbestaltede diæter 
og imødekommelse af patienten måske kan handle. 

n Tværfagligt
  Bed om faglig præcis henvisning fra læge. Hvis vi ikke får be-

grundelse og retningslinjer ift. diæten, står vi i risiko for at vejlede 
inkompetent eller forkert.

n  Om muligt prioriter mono- og tværfagligt netværk Forskellige 
kompetencer og refleksioner højner kvaliteten i behandlingen over-
for patienten, udvikler faglighed og giver arbejdsglæde. Visionær 
ledelse med opbakning er guld værd.

n Patienten
  Forventningsafstemning. Uanset praksisfelt er fælles dagsorden 

forudsætning for, at patientens og den professionelles perspektiv 
tilgodeses uden kompromis med den professionelles faglighed. 
Henvis patienten til egen læge, og anmod om udredning. Argu-
menter for vurdering og dokumenter i journal.

n Personligt
  Bevidsthed om egne kompetencer. Faglighed er at være bevidst om 

styrke og begrænsning. Vi kan ikke være kvalificeret til at vejlede i 
alle diæter. Men vi skal kontinuerligt reflektere over den diætetiske 
behandling og vejledning ift. faglighed, patientperspektivet og 
kommunikation – har jeg gjort mit arbejde kvalificeret?

Mad skal ikke være farligt, men en nydelse og en del af fælleskabet, 
samt det sunde liv. Det er et privilegium at kunne hjælpe dertil. 

Case 2
Barn henvist fra anden region med provokationsverificeret allergi over for æg og mælk. Peanutprovokation er planlagt på AC. Barnets diæt er 
uden mælk, æg og peanut inkl. spor deraf. Barnet har eksem og høfeber. 
Sygeplejerske beder mig kontakte barnets mor. Moderen fortæller, at hun oplever, at barnet er allergisk overfor saltvandsfisk, rejer, birkes, sesam, 
græskarker ner og frugter som kiwi og æbler. Moderen beskriver forværring i eksem, rødme og blussen om munden samt ondt i maven. Moderen 
mener, at barnet ligeledes er allergisk overfor kylling og svin hvis det indtages flere dage i træk. Barnet får ca. 2 dl. Nutramigen dagligt. 

Diætetisk overvejelse: Børneallergolog foretager faglig vurdering. Familien tilbydes fremrykket lægekonsultation mhp. udredning og diætetisk 
vejledning. Jeg kan ikke vejlede ift. de fødevarer, moderen har elimineret. Udelukkelsen giver mening for moderen ift. hendes oplevelser med 
barnet og mad. Kalksupplement anbefales. 
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Af Betina Hjorth, Astma-Allergi Danmark, bh@astma-allergi.dk

De fødevarer, patienter og andre forbrugere kan være allergiske over 
for, kan være brugt som ingrediens i andre produkter. Derfor er det 
afgørende, at mennesker med allergi lærer at læse varedeklarationer 
for at kunne undgå at spise det, som ikke tåles. Siden 2004 har der 
været regler for mærkning af færdigpakkede fødevarer, og i decem-
ber 2014 trådte nye regler i kraft om ikke-færdigpakkede fødevarer, 
altså mad købt på restauranter og caféer, i kantiner og i bager- og 
delikatesseforretninger. Det betyder, at forbrugeren altid skal kunne 
få information om de 14 mest almindelige allergener ved at læse 
varedeklarationen.
Reglerne om mærkning af allergene ingredienser gælder kun tilsatte 
ingredienser og ikke for kontaminering eller anden utilsigtet fore-
komst af allergene stoffer. Dette uddybes i afsnittet om ”Kan indehol-
de….”.

Der er enkelte særlige undtagelser fra det generelle mærkningskrav 
af de 14 allergener, hvor EFSA (European Food Safety Authority) har 
vurderet, at sandsynligheden for en allergisk reaktion er minimal. Se 
figur 1. Beslutningstræet. Du kan også læse mere herom i Fødevare-
styrelsens ”Vejledning om mærkning af fødevarer”.

Færdigpakkede fødevarer 
Færdigpakkede fødevarer er fødevarer, som er pakket ind, når du 
køber dem. Et eksempel på en færdigpakket fødevare er et rugbrød, 
som er pakket ind i en plasticpose og sælges på hylden i supermar-
kedet. På færdigpakkede varer står oplysningerne i ingredienslisten, 
og de 14 allergener skal altid nævnes uanset mængde, og uanset 
hvordan eller hvor mange forarbejdninger den allergene ingrediens 
har gennemgået. Mærkningspligten gælder, uanset om det allergene 
produkt er en bestanddel af en sammensat ingrediens, eller om det 
allergene produkt tilsættes som en selvstændig ingrediens. Tekniske 
hjælpestoffer, opløsningsstoffer eller bærestoffer m.v. skal også altid 
angives, hvis de er allergene. Det gælder, selvom de ikke har nogen 
funktion eller næringsværdi i det færdige produkt, forudsat de stadig 
er tilstede. 

Er der tale om produkter, hvor der ikke er krav om ingrediensliste, fx 
en lille chokoladebar, hvis største yderflade har et flademål på under 
10 cm2, skal de 14 allergene fødevarer fortsat altid nævnes på pakken 
efter ordet ”Indeholder: …”.

For at gøre det lettere for forbrugeren at se, om en fødevare indehol-
der allergene ingredienser, skal de fremhæves visuelt i ingredienslisten 
på en måde, der klart adskiller dem fra de øvrige ingredienser på 
listen, fx ved hjælp af skrifttype, typografi eller baggrundsfarve. Ofte 
fremhæves den allergene ingrediens med fed, men det kan også 
være med VERSALER, kursiv, understregning eller større font.

Fødevareallergi  
og varedeklarationer

FOKUS

Allergilisten - de 14 mest 
almindelige allergener

n  Glutenholdige kornprodukter  
(hvede, rug, byg, havre, spelt m.m.)

n  Krebsdyr  
(rejer, hummere, jomfruhummere, krebs og krabber)

n Bløddyr (muslinger, østers, blæksprutter og snegle) 
n Æg 
n Fisk
n Jordnødder (på dansk anvendes også ordet peanuts)
n Soja 
n Mælk, herunder laktose 
n  Nødder (mandel, hasselnød, valnød, cashewnød (akajon), 

pekannød, paranød, pistacienød og queenslandnød)
n Lupin
n Selleri 
n Sennep 
n Sesamfrø 
n  Svovldioxid og sulfitter, hvis der er over 10 mg pr. kg  

fødevare eller 10 mg pr. liter drikkevare

23



Den allergene ingrediens skal angives så præcist, som det er muligt. 
Hvis der fx er anvendt et glutenholdigt kornprodukt, er det det spe-
cifikke kornprodukt, der skal angives, fx speltmel (hvede). Det er ikke 
nødvendigt at angive ordet ”gluten”. Hvis der er anvendt fx natrium-
kaseinat, skal der i ingredienslisten stå ”natriumkaseinat (mælk)”.

Men ingen regler uden undtagelser. Der findes allergene ingredienser, 
som ”den almindelige veloplyste forbruger” må forventes at være 
bekendt med. Fx vurderer Fødevarestyrelsen, at den almindelige vel-
oplyste forbruger ved, at en laks er en fisk. Det er derfor tilstrækkeligt 
at anføre ”laks” i ingredienslisten og ikke nødvendigt at anføre ”fisk” 
i parentes efter ordet ”laks”. Ordet ”laks” skal dog fremhæves visuelt 
i ingredienslisten. Er det imidlertid en eller anden ny, ikke almindeligt 
kendt fisk, tilføjes ”fisk” i parentes efter fiskens navn. På samme 
måde behøver der ikke stå på ost, smør og fløde, at de indeholder 
mælk. 

Nogle ingredienser er afledt af et allergen og skal derfor fremgå af 
mærkningen med en henvisning til kilden. Fx skal lecitiner på basis 
af æg angives som: Lecitiner (af æg). På samme måde skal stivelse 
fremstillet af den glutenholdige kornsort hvede angives som ”stivelse 
af hvede” eller ”hvedestivelse”. 

Krav på allergiinformation om ikke-færdigpakkede fødevarer
Fødevarer, som pakkes ind, mens forbrugeren venter, regnes ikke for 
færdigpakkede fødevarer og behøver derfor ikke at være mærket. 
Men ifølge reglerne har alle steder, som sælger ikke-færdigpakkede 
fødevarer, fx restauranter og caféer, take away-forretninger, kantiner, 
bagere og delikatesseforretninger pligt til adspurgt at kunne oplyse, 
om deres varer indeholder en eller flere af de 14 allergener fra Allergi-
listen. Informationen kan gives mundtligt, skriftligt, ved at henvise til 
hjemmeside eller lign. Hvis en virksomhed vælger, at information om 
allergene ingredienser skal gives mundtligt, skal der som minimum 
placeres et skilt, hvoraf det fremgår, at oplysning om allergener kan 
fås ved henvendelse til virksomhedens personale.

For mere præcis beskrivelse af de enkelte situationer er der et tydeligt 
beslutningstræ for mærkning af fødevarer i bilag 8 i Fødevarestyrel-
sens ”Vejledning om mærkning af fødevarer”. 

”Kan indeholde …..”
Hvis forbrugeren får symptomer af selv meget små mængder, kræver 
det særlig viden på fx fødevarefabrikker og restauranter, hvis de skal 
sikre, at der ikke kommer små mængder af ingredienserne fra én 
produktion med i den næste produktion. På nogle fødevarer kan der 
derfor stå ”Kan indeholde …” fx nødder. Der er tale om en frivillig 
mærkning. 

Da mærkning med ”Kan indeholde …” er frivillig, kan det være 
svært at vide, om en producent har foretaget en risikovurdering og 
vurderet, at der ikke er en risiko og derfor ikke mærker sin vare. Eller 
om producenten ikke har foretaget en risikovurdering, og der derfor 
sagtens kan være en risiko. I Danmark har Fødevarestyrelsen lavet 
en vejledning til producenterne, som kan læses i Fødevarestyrelsens 
”Vejledning om mærkning af fødevarer”. Heri står bl.a., at det er 
producentens ansvar at planlægge produktionen, således at konta-
minering eller anden form for utilsigtet overførsel undgås, sådan at 
produktet kun indeholder de tilsatte ingredienser. Hvis der er risiko 
for utilsigtet overførsel til fødevaren, uanset at der er gennemført 
alle rimelige foranstaltninger for at undgå kontaminering eller anden 
form for utilsigtet overførsel til fødevaren, kan producenten dog 
vælge at mærke med ”kan indeholde spor af”. Hvis producenten 
vælger at mærke med ”kan indeholde spor af”, skal det fremgå af 
producentens egenkontrolprogram, hvordan der arbejdes på at undgå 
kontaminering eller anden utilsigtet overførsel til fødevaren.
Hvis der anvendes spormærkning, skal angivelsen af spor være så 
præcis som muligt. Hvis der er risiko for spor af hasselnødder, er det 
ikke præcist nok at anføre ”kan indeholde spor af nødder”. Det skal 
stå ”kan indeholde spor af hasselnødder”. Ved frivillig spormærkning 
er der ikke krav om, at allergenet fremhæves. 

Der arbejdes i EU intensivt på at definere nogle rammer for brugen 
af mærkningen, ligesom der i EU er enighed om, at mærkningen bør 
være ”Kan indeholde …”, fremfor den indtil nu mere brugte ”Kan 
indeholde spor af ….” Der vil formentlig gå noget tid, før det slår helt 
igennem.

Er der fortsat udfordringer som allergiker?
Ja. Man kan være allergisk over for andre ting end de 14 allergener 
på listen, og nogle kan reagere på meget små mængder - også kendt 
som kontaminering. 
De beskrevne regler er fælles i hele EU, men forskellige fra resten af 
verden.

Kontakt fødevareregionen
Hvis man får reaktioner efter at have spist noget mad og har mistanke 
om, at fødevaren ikke var mærket korrekt, kan man henvende sig til 
den lokale fødevareregion med en klage. Det kan fx dreje sig om, at 
der har været nødder i varen, uden at det fremgår af deklarationen. 
Det samme gælder, hvis man er blevet misinformeret om indholdet i 
maden på fx en restaurant eller hos en bager.

Brug os!
Både du og dine patienter/klienter er altid velkomne til at kontakte Astma - Allergi Danmarks  

gratis rådgivning. Vi har åben på alle hverdage fra kl. 9 -12 og om onsdagen også fra kl. 16 -18  

på tlf. 43 43 42 99 
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Madallergi app og undervisningsmateriale
Astma-Allergi Danmark har med støtte fra Ministeriet for Børn og 
Undervisnings tips- og lottomidler udarbejdet en opskriftsdatabase, 
som findes som app til iPad og iPhone i App Store under navnet ”Ma-
dallergi”. Opskriftdatabasen indgår som en del af et undervisningsma-
teriale til folkeskoler for faget Madkundskab. Målet med materialet er, 
at man som lærer opfylder nogle af De Fælles Mål for faget Mad-
kundskab. Det skal ske gennem elevernes nye viden om tilberedning 
af måltider, hvor de lærer at undgå bestemte ingredienser i madlav-
ningen og at kunne finde alternativer, der bedre tåles af personer 
med fødevareallergi. Materialet ledsages af en lærervejledning, hvor 
lærerne får eksempler og idéer til læringsforløb gennem læringsark. 

Vil du vide mere?
Undervisningsmaterialer og informationer om fødevareallergi og op-
skrifter findes på http://allergi.astma-allergi.dk/foedevareallergi

På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger ”Vejledning om mærkning af 
fødevarer” i den seneste udgave fra april 2016 med bestemmelserne 
fra mærkningsforordningen og mærkningsbekendtgørelsen. 

De nye ste regler vil kunne findes på:
 EUR-Lex: http://www.eur-lex.europa.eu/. 

 

Figur 1. Beslutningstræet. Fødevare-
styrelsen: Vejledning om markering af 
fødevarer. April 2016. Bilag 8.
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Livskvalitet for familier til børn  
med fødevareallergi
Reel fødevareallergi forveksles ofte med intolerance eller selvbestaltede diæter. Forvekslingen kan resultere i problemer for fa-
milier, der skal håndtere fødevareallergi i hverdagen. Det skaber fx usikkerhed at møde en omgangskreds eller fagprofessionelle 
personer med en misforstået opfattelse af alvoren og konsekvenserne af fødevareallergien. Konsekvensen kan blive, at familier 
trækker sig, når omgivelserne ikke forstår dem.

Af Rebecca von Zernichow Borberg, PBES, LFS, bachelor-studerende, 
rebecca@videnomfoedevareallergi.dk

I det danske sygehusvæsen kan børn igennem udredning for allergi 
med priktest, blodprøve og provokation få stillet diagnosen fødevare-
allergi. Derefter oplever mange familier at stå uden hjælp til at hånd-
tere de praktiske, sociale eller mentale udfordringer, som diagnosen 
medfører i deres hverdag. 

Forældrene skal tilegne sig viden om mange basale og grundlæggen-
de opgaver. De skal tage stilling til, hvad der kan købes ind, vælge 
mellem fødevarerne på supermarkeders hylder, lave mad, finde 
alternative fødevarer mv. Al habituel adfærd omkring måltiderne 
skal tages op til revision og ændres. Hensynet, der skal tages til disse 
børn, er et ultimativt krav. Konsekvensen kan blive, at en eller begge 
forældrene går ned i arbejdstid eller tager orlov for at få hverdagen til 
at hænge sammen igen. 

“...jeg tog mig selv i at give ham havregrød morgen, middag og 
aften, så kunne jeg håbe på, at jeg ikke gjorde noget forkert, så 
jeg skulle tilkalde ambulance, eller så vi skulle indlægges igen… 
jeg var bange...”

Det kan være svært at leve med frygten for, at ens barn kan dø af at 
spise den forkerte mad. Barnet kan ikke stilles til ansvar for, hvad det 
har spist eller rørt ved eller italesætte eventuelle symptomer. Mange 
forældre beretter at have et behov for konstant overvågning af bar-
net, og altid at have deres telefon på sig, hvis barnet passes af andre 
eller en institution.

Familierne kan opleve at møde divergerende opfattelser og hånd-
teringer af fødevareallergi i sygehusvæsenet. Nogle kan berette om 
praktiserende læger, der udskriver recept på antihistamin til deres 
barn med fødevareallergi. Eller ambulancelæger, der tilkaldes grundet 
akut opstået allergisk reaktion, hvorefter forældrene opfordres til 
selv at behandle med astma-spray. Disse forskellige anbefalinger og 
ordinationer stemmer ikke overens med den best practice, familierne 
orienteres om på allergicentrene. Dette medfører frustration, forvir-
ring, afmagt og skam. 

Ved institutionsopstart oplever mange familier store udfordringer. 
Forældrene finder det svært at udfylde rollen som forældre samtidig 
med at skulle uddanne personalet, opsætte fagligt begrundede an-
befalinger og retningslinjer og undervise personalet i disse. Foræl-
drene ønsker, som andre forældre, at skabe gode relationer mellem 
institution og familie. Derfor kan det være vanskeligt samtidig at stille 
ufravigelige krav, der skal underbygge sikkerheden omkring barnet. 
Udfordringen for mange forældre kan være at fortælle og forklare 
personale, pædagoger mv. omkring kontaminering, hygiejne, tegn 
på og håndtering af anafylaksi. Forældrene skal samtidig håndtere 
spørgsmål fra andre forældre, der måske finder det urimeligt, at de 
skal tage hensyn til barnets fødevareallergi.

“Jeg er bange for, at pædagogerne og de andre forældre 
opfatter mig som en totalt hysterisk mor, der er hypokonder 
på mit barns vegne. At jeg bare vil have opmærksomhed... de 
nægter at tro, at mit barn kan dø af at få den forkerte mad…”

Kommunerne har igennem serviceloven en pligt til at hjælpe disse 
familier og institutioner. Mange forældre oplever ikke denne hjælp 
i praksis og føler sig ikke selv rustet til opgaven. Nogle beretter, at 
de har søgt deres kommune om hjælp, men at de har fået afslag. 
Begrundelsen kan være, at allergenet let kan undgås. Konsekvens for 
indtagelse eller kontakt med allergenet kan være lige fatalt, uanset 
om allergenet er peanuts, komælksprotein eller knoldselleri. 

Afslaget kan skyldes, at sagsbehandlerne i kommunen ikke har nød-
vendig faglig indsigt, hvilket rammer familierne. 

“Undskyld jeg græder, men det er stadig meget nært...tele-
fonen havde fire ubesvarede opkald, jeg vidste bare, den var 
helt gal. Det var fra børnehaven; hun fortalte, de havde givet 
min søn noget brød, han nok ikke kunne tåle. Hvad skulle jeg 
gøre?”

FOKUS

Artiklen er skrevet med baggrund i min professionsbachelor-
opgave, som er afsluttet i januar 2017. Igennem arbejdet med 
bacheloropgaven udvikles et narrativt vejledningsredskab, hvis 
formål er at forbedre livskvaliteten for forældre, til børn med 
fødevareallergi. Der er indhentet empiri fra 18 informanter 
igennem praktik på et allergicenter. Derudover er der ind-
hentet empiri fra tre familier. Den ene familie meldte fra inden 
påbegyndelsen, grundet stress i relation til fødevareallergien. 
Det understreger vigtigheden i, at disse familier får hjælp til at 
mestre hverdagen. 
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Flere familier oplever barrierer og manglende forståelse. Det er ikke 
alle, der har overskuddet eller lysten til at fortælle om hospitalsind-
læggelser, akutte ambulancekørsler eller adskillige timers færden på 
hospitaler til blodprøver, priktest eller lægesamtaler. Mange vælger 
ikke at fortælle, hvor svært det er, eller hvor alvorlig fødevareallergien 
er, af frygt for at blive opfattet som hysteriske, eller higende efter 
opmærksomhed. 

Som forældre til et barn med fødevareallergi kræver det tillid at lade 
sit barn blive passet. Mange vælger ikke at lade barnet komme med 
andre børn hjem. Forældrene føler ikke, de kan stille krav til, at andres 
hjem skal være fri for allergener. Forudsætningen for at lade barnet 
blive passet er, at legekammeratens forældre har mod på at påtage 
sig ansvaret, få viden om fødevareallergiens konsekvenser samt tegn 
på anafylaksi og brug af adrenalinpen. 

Fødevareallergi er kompleks og individuel. Én løsning og måde at 
håndtere fødevareallergi på kan ikke overføres til andre. Familiers 
forståelse, kapital og mestringsevner er ligeledes forskellige faktorer, 
der alle er meget væsentlige. Derfor kræves individuel vurdering og 
vejledning - hver gang! 

Igennem facilitering af viden og narrativ vejledning kan familierne 
opnå selvstændige kompeten cer og løbende opnå mere viden om 
håndtering af fødevareallergi. Fagpersoner specialiseret i fødevare-
allergi skal inddrages og opstille rammerne, undervise personale i 
institutioner og på skoler, så barnet kan trives sikkert. 

Narrativt vejledningsredskab
Den narrative idé er, at de historier, vi fortæller om os selv, og de 
historier, der fortælles om os, har betydning for, hvordan vi oplever os 
selv og vores liv.
Igennem narrativ vejledning kan familiernes oplevelser udfoldes, og 
familiernes negative oplevelser og erfaringer kan dekonstrueres. I den 
dekonstruerede fase anvendes eksternalisering, hvorved personerne 
adskilles fra deres problem. Målet er, at familierne skal erkende, at de 
ikke er problemet.  Årsagssammenhænge kan analyseres ved hjælp 

af ICF modellen (International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF), og der påbegyndes en løsningsorienteret proces 
hvori problemerne italesættes, analyseres, forbedres eller løses i sam-
arbejde med familierne.

Læs mere:
Czarinawska, Barbara (2006): Narratives in social science research, 
2006, SAGE publications Ltd, London  
White M. (2008a): Kort over narrative landskaber, 1. udgave 3. oplag, 
Hans Reitzels Forlag, København
International Classification of Functioning, Disability and Health: 
http://www.who.int/classifications/icf/en/

Læs mere om udviklingen af det narrative vejledningsredskab i 
bachelorklummen i april.
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Bachelor 

Af Emilie Marie Kristiansen, Professionsbachelor i Ernæring og Sund-
hed, emiliemariek@hotmail.com

Børn og forældre bliver lovet opfølgende samtaler og vejledning efter 
endt ophold på julemærkehjem. Det er dog de færreste familier, der 
får tilbudt den hjælp, som de har krav på og behov for. Skal barnet 
bevare normalvægten efter endt ophold (BMI = 20-25), er det dog 
altafgørende, at julemærkehjemmene og kommunerne formår at 
tilbyde den rette hjælp (1). 

Baggrund og formål
Forekomsten af overvægt (BMI > 25) i Danmark er et problem og ses 
særligt ved yngre aldersgrupper (2). En landsdækkende undersøgelse 
udført ved selvrapportering viser, at 8-12% af de 11-15 årige børn er 
overvægtige(3). Overvægt associeres med flere livsstilssygdomme (4).   

Sundhedsstyrelsen påpeger, at sundhedstjenester bør samarbejde med 
julemærkehjemmene og forældrene, både før, under og efter barnets 
ophold for at opretholde det vægttab, som ofte opnås (5). En specia-
leafhandling viser dog, at børn der har haft et ophold på et julemær-
kehjem på længere sigt ikke er i stand til at bevare normalvægten (6).  
På baggrund af dette er formålet med dette projekt at undersøge, 
hvordan overgangen fra julemærkehjemmet tilbage til hverdag og 
kommune kan forbedres.  

Opfølgning fra kommunerne
I 2007 sagde 91 af landets kommuner ja til at deltage i Projekt 
Drivkraft, som havde til formål at gøre familiernes opnåede livs-
stilsændringer langvarige. Projektet tog udgangspunkt i involvering af 
forældre og kommuner, hvor målet var  at udvide forældresamarbej-
det og den kommunale opfølgning (7).

I dette projekt udviklede man kommunale tovholdere og vejledere, 
som efterfølgende er blevet benyttet i samarbejdet mellem kommu-
nerne og julemærkehjemmene (Figur 1).

Julemærkehjemmenes opfølgningsdag og opfølgningssamtale
Cirka seks uger efter endt ophold afholder julemærkehjemmene op-
følgning for familierne. Her finder en samtale sted med barnets kon-
taktperson, og der bliver foretaget kontrolvejning af barnet. Denne 
dag har forældrene og barnet mulighed for at sparre med andre børn 
og forældre. Cirka tre måneder efter endt ophold foretager julemær-
kehjemmene et telefonisk opkald til familierne (Figur 1).

Spørgeskemaundersøgelse som metode
For at undersøge overgangen fra et julemærkehjem tilbage til hverdag 
og kommune er der i denne undersøgelse udformet et spørgeskema, 
som er henvendt til forældre, hvis barn har haft et ophold på et jule-
mærkehjem. I alt har 301 forældre deltaget i undersøgelsen, hvoraf 
76 forskellige kommuner er repræsenteret.  Antallet af respondenter 
fra henholdsvis julemærkehjemmet Kildemose (25%), Skælskær 
(22%), Hobro (29%) og Fjordmark (24%) er meget ligeligt fordelt og 
anses derfor for at være geografisk repræsentativt. 
61% af respondenternes børn har haft et ophold på julemærkehjem-
met inden for de seneste fem år, hvoraf 22% af respondenternes 
børn har haft et ophold i 2015.

Interviews med medarbejdere, børn og forældre
Foruden gennemførsel af spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget 
fem interviews med henholdsvis:

n  Kommunale tovholdere og vejledere
n  En kontaktperson på julemærkehjemmene
n  Tre mødre til børn, der har haft et ophold på et julemærkehjem

Børn og forældre har brug for yderlig ere hjælp  
efter endt ophold på Julemærkehjem

Figur 1. Opfølgningsdagen 
og opfølgningstelefonen på 
julemærkehjem. 
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Børn og forældre er glade for opholdet på julemærkehjemmet, 
men savner opfølgning
Generelt har både respondenter og informanter haft en positiv ople-
velse. En af forældrene udtaler sig således om sit barns ophold på et 
julemærkehjem:

”Der er jo en smadder god dialog med de voksne på julemærkehjem-
met. De har jo bare en helt særlig egenskab, langt de fleste af dem. 
De har bare det ekstra, der gør, at børnene føler sig trygge, og at man 
føler sig tryg som forælder”… Julemærkehjemmet har været rigtig 
gode til at informere og til at inddrage forældrene. Jeg er meget posi-
tiv omkring det, og jeg synes, at det er et fantastisk tilbud”.

97% af respondenterne har svaret, at deres barn var overvægtig el ler 
svært overvægtig inden opholdet på julemærkehjemmet. 54% har 
svaret, at deres barn tabte sig 10 kilo eller mere under opholdet. 

Til trods for begejstringen for opholdet på julemærkehjemmet og det 
store vægttab hos børnene vurderer 56% af forældrene, at de har 
haft brug for yderligere hjælp til at opretholde den nye livsstil, som er 
opnået på julemærkehjemmet. 
Det ses ydermere, at forældrene og barnet i mange tilfælde ikke 
modtager nogen hjælp efter opholdet. Kun 17% svarer, at de har fået 
tildelt en kommunal vejleder (Figur 2).

65% har ikke deltaget i den opfølgende samtale på julemærkehjem-
met. Det skal her bemærkes, at 82% af disse, som ikke har deltaget, 
aldrig har fået samtalerne tilbudt (Figur 3).

En af de interviewede mødre udtaler således:
”Der er noget, der har undret mig. Og det er, at der ikke har været 
nogen opfølgning på julemærkehjemmet. Der står endda, og de siger 
endda, at de ringer efter en måned og hører, hvordan det går. Men 
det er ikke sket. Det er bare bum, nu er det slut. Så jeg mangler helt 
klart opfølgning” .

Børn og forældre har brug for yderlig ere hjælp  
efter endt ophold på Julemærkehjem

82,2%	

2,8%	 0,0%	 4,7%	
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Andet	

Hvad	lå	(l	grund	for,	at	du	ikke	deltog	i	disse	
opfølgende	samtaler?		

Figur 3. Grunden til, at forældrene ikke deltog  
i de opfølgende samtaler på julemærkehjemmet.

Figur 2. Tildeling af kommunal vejleder til børn og  
forældre, der har haft et ophold på Julemærkehjem
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En anden mor udtaler sig ligeledes omkring den kommunale opfølg-
ning:

”Det, der skuffer mig mest er, at man går og siger, at der er mange 
børn, der er kraftige, og at man skal hjælpe dem og støtte dem… 
men nej, man får ikke støtte nogen steder fra på nogen måde”.

Det er gennemgående i både interviewene og spørgeskemaunder-
søgelsen, at forældrene oplever, at de mangler hjælp og støtte fra 
julemærkehjemmene og egen kommune efter endt ophold. De inter-
viewede mødre giver alle udtryk for, at de aldrig har modtaget nogen 
opfølgning fra hverken kommunen eller julemærkehjemmet. Dog 
vurderes opfølgningen fra kommunerne som værende den centrale 
faktor i forhold til at opretholde den nye livsstil og bevare normalvæg-
ten (Figur 4).

Hvordan kan overgangen fra julemærkehjem tilbage til hver-
dag og kommune forbedres?
Overgangen fra julemærkehjemmet tilbage til hverdag og kommune 
forventes at kunne styrkes for barnet og forældrene ved, at forældre-
ne får tilbudt kommunale tilbud, og opfølgninger som respondenter-
ne efterspørger i spørgeskemaundersøgelsen (Figur 4). Dette kommer 
ligeledes til udtryk i de tre interviews med mødrene.
De interviewede mødre giver ydermere udtryk for den manglen-
de opfølgning fra julemærkehjemmet. Dette gælder også 28% af 
respondenterne, som mener at flere opfølgningssamtaler på julemær-
kehjemmet kunne være relevant hjælp i forhold til at opretholde den 
nye livsstil efter endt ophold (Figur 4).

Kontaktpersonen fra julemærkehjemmet udtaler sig således omkring 
dette:

”Man skal også bare tænke, at vi er i gang med næste hold, så vi har 
brug for nogle, der tager over. For vi kan ikke holde øje”.

Den kommunale tovholder og vejleder hævder da også, at de meget 
gerne vil videreføre det gode arbejde, som er foretaget på julemær-
kehjemmene, men at man skal få koordineret samarbejdet mellem 
kommunen og julemærkehjemmet ordentligt.

Et forslag fra en af mødrene lyder på, at man muligvis kan oprette 
en kommunal Facebook-gruppe for børn og forældre, som har haft 
et ophold på et julemærkehjem. Formålet med denne skal være at 
samle børn og forældre i kommunen, således at de kan sparre med 
hinanden og hente inspiration til, hvordan man kan gribe forløbet an 
efter endt ophold. Derudover er målet, at den enkelte kommune kan 
reklamere med deres tilbud, således at forældre og barn er bevidste 
om, hvad der udbydes.

Hjælp og støtte efter endt ophold kan være afgørende
Hjælp og støtte gennem diverse tiltag fra julemærkehjemmene og 
kommunerne kan være afgørende i forhold til forældres og børns 
overgang fra julemærkehjemmet tilbage til hverdag og kommune. 
Gennem disse tiltag kan det forventes, at man opnår et forbedret 
forløb, hvor bevarelse af normalvægten og sundhedsadfærden 
muligvis styrkes, og risikoen for udvikling af livsstilsygdomme dermed 
reduceres. 

Figur 4. Forældrenes oplevelser 
omkring, hvad der kunne være 
relevant hjælp til at oprethol-
de den nye livsstil efter ophold 
på julemærkehjem.
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For sundhedsfagligt personale

Nestlé Health Science
www.nestlehealthscience.dk

Rigtige ingredienser 
valgt med omhu

Vores maver kan også godt lide genkendelsens 
glæde. Evolutionen har medført, at vores 
mave er nøje tilpasset til det, som vi spiser. 
Isosource Mix er en sondeernæring, som er 
baseret på almindelige fødevareingredienser 
som ærter, kylling, grønne bønner, fersken, 
appelsinjuice, vegetabilske olier og fiskeolier.
Der er flere fordele ved, at Isosource Mix 
efterligner almindelig mad i så stor udstrækning 
som muligt. Sondeernæring, som er baseret på 
almindelige fødevareingredienser kan mindske 
toleranceproblemer, samtidig med at det kan 
give patienten fornemmelsen af at få en rigtig 
madoplevelse,* f.eks. ved reflux. 
SÅ LÆNGE LEVE RIGTIG MAD!

*Hurt RT et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult  
	 Home	Enteral	Nutrition	Patients.	Nutrition	in	Clinical		 	
	 Practice.	Vol	30,	Number	6,	December	2015,	824–829.



NCPNCP i centrum 
Interaktion mellem individ/gruppe og  
ernæringsprofessionel - hvordan lærer man det?

NCP KLUMMEN

Af Asta Nissen, Lektor, UCSJ, asni@ucsj.dk, Line Bak Josephsen,  
Lektor, UCSJ, lib@ucsj.dk, Søren Christensen, Lektor, UCSJ,  
scr@ucsj.dk og Thomas Rogert Aagren, Lektor, UCSJ, tha@ucsj.dk  

NCP-modellen har de seneste år fået en stadig mere central rolle på 
Ernærings- og sundhedsuddannelsen på UCSJ (ADA, 2008). I undervi-
serteamet på klinisk diætist linjen (KD) ses NCP-modellen som en fæl-
les tværfaglig forståelses- og kompetenceramme, som de studerende 
skal tilegne sig og kunne agere ud fra (Charney, 2007, s.18). 

Hvor hovedparten af de nuværende NCP-ressourcer fokuserer på 
modellens fire velkendte faser, er vi i undervisningen også optagede af 
at kvalificere de studerende i forhold til NCP-modellens centrum “In-
teraktion mellem individ/gruppe og ernæringsprofessionel”. Formålet 
med denne artikel er derfor at vise eksempler på, hvilke fagelementer 
der bringes i spil for at kvalificere de studerende til at kunne varetage 
interaktionen med borgeren på en hensigtsmæssig måde.

NCP & diætisten: med interaktionen i centrum
Som centrum i NCP-modellen, og forudsætning for at kunne samar-
bejde med borgeren om de fire faser, står interaktionen, og dermed 
relationen til borgeren. For at kvalificere denne interaktion arbejder vi 
på diætistuddannelsen blandt andet med følgende udvalgte elemen-
ter fra NCP-modellen: 
1) Interaktion og den motiverende samtale
2) Etiske retningslinjer
3) Risikokommunikation

1) Interaktion og den motiverende samtale - den gode relation 
støtter til forandring og læring
At selve interaktionen og dermed også relationen mellem borger og 
diætist er placeret centralt og er omdrejningspunktet i NCP-modellen 
kalder på en forståelse af modellen som værende personcentreret.  
NCP-modellen lægger op til, at udviklingen af et partnerskab mellem 
patient og diætist samt at tage udgangspunkt i den vejledningssøgen-
des perspektiv er helt centralt, hvilket understreger den personcentre-
rede tilgang (Myers, 2014, Lang, 2015, s.28).

En personcentreret tilgang giver diætisten mulighed for at 
støtte til forandring
I vejledningsundervisningen tager vi i særlig grad udgangspunkt i den 
personcentrerede samtalemetode ”Den motiverende samtale”, der i 

sin ånd er præget af fire grundlæggende værdier, som er samarbejde, 
accept, medfølelse og fremkaldelse af indre motivation (Miller & Rol-
lnick, 2014, s.38-41). Der er altså tale om et grundlæggende tillids-
vækkende menneskesyn, hvor diætisten med respekt og anerkendelse 
ser den anden som havende absolut værdi som menneske (Miller et 
al, 2014, s.38-41). ”Den motiverende samtale” er nævnt i NCP-mo-
dellens terminologi i forbindelse med ernæringsinterventionen/
strategier (NCP kode C-2.1), men anvendes i undervisningen som en 
grundlæggende tilgang i interaktionen med den vejledningssøgende.  

Praktikforløb og rollespilsøvelser støtter til udviklingen af rela-
tionelle kompetencer
Det kræver øvelse i praksis at skabe en interaktion med sin faglighed 
og personlighed, der bygger på samarbejde, og som er så tillidsvæk-
kende og støttende, at borgerens muligheder for at skabe forandring 
gennem læreprocesser er optimale. Derfor er uddannelsen til klinisk 
diætist præget af vejledningsøvelser med forskellige former for super-
vision og ikke mindst praktikforløb, hvor kostvejledning med støtte fra 
en erfaren diætist bidrager til læreprocessen. Dette styrker den stude-
rendes kompetence til at indgå i og være medskabende til gode og 
forandringsunderstøttende relationer med meget forskellige borgere. 

2) Etiske retningslinjer: interaktion og værdier
Ligesom inddragelse af - og samarbejdet med - borgeren i det diæ-
tetiske virke og uddannelsen hertil er nøglebegreber og elementer i 
det sundhedspædagogiske felt, er det tillige væsentlige elementer i, 
hvordan der arbejdes med etik i uddannelsen. Selve udgangspunktet 
for arbejdet med etik er således også relationen, og på den måde 
arbejdes der i lige så høj grad med moral som etik, hvor etik knyt-
ter an til moralens teori og moral som etikkens praksis. Fokus er på 
den anvendte etik, mere specifikt potentielle etiske skadevirkninger 
forbundet med intervention eller behandling. Der kan f.eks. være tale 
om bekymringsskabelse, sygeliggørelse og stigmatisering, paternalis-
me og autonomi, samt etiske dilemmaer, der kan gøre sig gældende 
i diætbehandling, og synliggørelse af forskellige underliggende etiske 
værdier (Sundhedsstyrelsen, 2008, 2009). 

Fagetiske retningslinjer og etiske refleksioner
Alle disse forskellige vægtige elementer knytter an til de fagetiske 
retningslinjer for kliniske diætister, der involverer diætistens relati-
on til borgeren, faget, kollegaen, arbejdspladsen samt samfundet, 
hvor det afgørende fokus i denne sammenhæng i særlig grad er på 
borgeren (Thaysen, 2002). Den måde, der arbejdes med etik på, søger 
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at skærpe og udfolde etiske refleksioner; at der ikke blot arbejdes 
med, at noget potentielt bør gøre sig gældende, men i høj grad også 
hvorfor, for frugtbart at styrke den kommende diætists selvstændige, 
kritiske og praktiske stillingtagen til interaktionen med borgeren. Der 
tages i arbejdet med etisk teori og praksis ofte udgangspunkt i kon-
krete cases, hvor de etiske teorier og perspektiver danner grundlag 
for de studerendes etiske refleksioner specifikt i forhold til diætetisk 
praksis og interaktionen med borgeren . Det gælder både i forhold til 
borgerens status som menneske og medborger, og ikke bare borge-
ren som patient eller behandlede, og udgangspunkt i dennes værdier, 
oplevelser og baggrund.

3) Risikokommunikation: patientologi og kommunikative 
udfordringer
Risikokommunikation er et tredje undervisningselement, der bidrager 
til at perspektivere interaktionen mellem diætist og borgeren. Risiko-
kommunikation er en form for patientologi, der beskriver, hvorledes 
den samfundsmæssige udvikling (herunder det øgede fokus på 
sundhed og forebyggelse), kombineret med stigende forventninger 
til individets håndtering af egen sundhed og sygdom, medfører nye 
vilkår for borgerens interaktion med sundhedsprofessionelle (Sund-
hedsstyrelsen, 2005).

Risikokommunikationsteori tilbyder blandt andet forståelser for 
borgerens subjektive bias i vurderingen af risikofaktorer, hvilket er 
en anderledes fortolkning af risiko end den sundhedsprofessionelles 
videnskabelige tilgang (Breck, 2001, s.38). Borgerens egen netværks-
baserede indsamling af viden om sundhed, som benævnes “læg-
mandsepidemiologi”, inddrages også sammen med nye perspektiver 
på forandringerne i ekspert- og autoritetsroller, samt potentielle 
konfliktniveauer i kommunikation om risiko mellem sundhedsprofessi-
onel og borger (Breck, 2001, s.15). Risikokommunikation kan således 
hjælpe de studerende til at få yderligere indsigt i interaktionens 
præmisser, herunder borgerens perspektiver i forhold til sundheds- og 
sygdomsadfærd.

Fremtidens NCP udvikling?
NCP-modellen er et centralt værktøj for den enkelte diætist og for 
udviklingen af det ernæringsprofessionelle felt. Vi følger med stor 
interesse den fortsatte udfoldelse af NCP-modellens potentiale og hå-
ber, at fremtiden vil bringe et øget fokus på den centrale interaktion 
mellem borger og sundhedsprofessionel, samt de rammer modellen 
udstikker for processen med borgeren i centrum.
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Af Mie Mindedahl, klinisk diætist, Ernæringsenheden Herlev Hospital, 
mie.mindedahl.pedersen@regionh.dk, og Anne Marie Loff, klinisk 
diætist, Ernæringsenheden, Herlev Hospital

Baggrund
For at optimere det postoperative forløb hos radikalt robotopererede 
cystektomipatienter blev der i 2013 på urologisk afdeling, Herlev Ho-
spital, lavet en tværfaglig indsats for at optimere rekonvalescensen og 
nedsætte indlæggelsestiden. Der blev lagt stor vægt på patientinddra-
gelse, samt faste retningslinjer for plejen inden for smertebehandling, 
mobilisering og ernæring. Der stiles mod udskrivelse på 5. postopera-
tive dag med efterfølgende ambulant kontrol.

Ernæringsindsatsen har til formål at sikre, at patienten postoperativt 
får sufficient energi- og proteinindtag i dagene efter cystektomi.

Ernæringsmæssig indsats
For at gøre det så nemt og overskueligt som muligt for patienten 
udviklede vi en kostdagbog med et pointsystem, hvor patienten selv 
skulle registrere energi- og proteinindtag i form af point, i stedet 
for kJ og gram protein. 1 point = 1 g protein. Vi ved fra tidligere 
undersøgelser (1), at hvis patienten får tilstrækkeligt med protein, 
dækkes energibehovet ligeledes sufficient. Udvalget i pointdagbogen 
blev lavet ud fra den mad og de drikkevarer, som var tilgængelige i 
afdelingen.

Kirurgiske patienter anbefales et dagligt proteinindtag på 1,5 g/kg 
legemsvægt for at undgå nitrogentab (2).

Patienterne blev inden operationen generelt betegnet som værende i 
god ernæringstilstand. De vurderedes også generelt at være i stand til 
selv at kunne føre pointdagbogen med enkelte undtagelser.

Første postoperative dag vejleder den kliniske diætist patienten i, hvil-
ket antal point patienten skal indtage dagligt for at opnå et sufficient 
energi- og proteinindtag. Energi- og proteinbehovet er udregnet efter 
Sundhedsstyrelsens vejledning (3). Patienterne anbefales at indtage 
100% af deres behov, hvis muligt. Patienterne opfordres dog til at 
indtage minimum 75%, da en undersøgelse viser, at de herved opnår 
vægtstabilitet (4). Patienterne får udleveret en pointdagbog med 
angivelse af det anbefalede antal point. 

Der anbefales blød og flydende mad de første to postoperative døgn, 
da operati onen indebærer en mindre resektion af tarmen (15 cm af 
ileum), for at lave den nye kunstige blære. Patienten vejledes i at veje 
sig dagligt under indlæggelsen, med henblik på patientens hydre-
rings- og ernæringstilstand.

Dagene efter operationen ses en generel madlede og manglende 
appetit, nogle oplever kvalme og opkast. Der gives Dexametason 

præoperativt samt på 1. postoperative dag i et forsøg på at mind-
ske kvalmen. Kvalmestillende gives efter behov. Pa-

tienterne har de første dage postoperativt 
nedsat peristaltik i tarmen, hvilket også har 

en negativ effekt på appetitten. Der gives 
fast Laktulose og Dulcolax på 2. postoperative 
dag og efterfølgende efter behov. Patienterne 

opleves generelt som sufficient smertedækket.

Det er plejens ansvar at sørge for at nøde patien-
ten samt sikre, at patienten følger og udfylder 

pointdagbogen. 

På 5. postoperative dag tilses patienten igen af en 
klinisk diætist. Her gennemgås patientens vægtud-

FORSKNINGSKLUMMEN

Tværfaglig postoperativ indsats skal 
sikre ny-opererede cystektomipatienter 
hurtig rekonvalescens

Radikal cystektomi er standardbehandling for lokaliseret og 
i udvalgte tilfælde af lokal avanceret blærecancer, hvor man 
fjerner urinblæren. I stedet laves en urinafledning vha. en stomi.
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vikling, samt hvor mange point patienten har formået at spise. 
Hvis patienten planlægges udskrevet på 5. postoperative dag, vejledes 
patienten i protein- og energiholdig mad efter udskrivelsen og anbe-
fales at holde vægten stabil i minimum tre mdr.

Undersøgelsen
Da procedurerne på urologisk afdeling blev ændret i 2013, og vi i den 
forbindelse implementerede det nye pointsystem, havde vi ikke forin-
den haft mulighed for at indsamle ernæringsdata på denne patient-
gruppe. Vi havde dog erfaring med, at den kirurgiske patientgruppe 
generelt er svær at få ernæret sufficient. Vi besluttede derfor at lave 
et retrospektivt observationsstudie med indsamling af ernæringsdata 
fra patienterne, i perioden 1.1.2013 til 31.12.2015. Undersøgelsens 
primære formål var at klarlægge patienternes postoperative protein-
indtag (g/kg kropsvægt).

De sekundære fokuspunkter var: 
n   Antallet af patienter, som indtog ≥ 75% protein behov (minimums-

behov)
n   Indlæggelsestid (LOS)
n   Genindlæggelse indenfor 30 dage 

Inklusionskriterier
n   Patienter, som havde udfyldt kostregistrering i minimum de 4 første 

dage postoperativt

Eksklusionskriterier
n   Patienter, som ikke havde udfyldt kostregistreringen i de første 4 

dage postoperativt
n   Patienter, som ikke spiste per os
n   Patienter, som blev ernæret med parenteral ernæring 
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Tabel 1 Patientkarakteristika

Køn Total (N=170)

Kvinder (%) 44 (26)

Mænd (%) 126 (74)

Alder

< 50 år (%) 8 (5)

50-70 år (%) 96 (56)

Over 70 år (%) 66 (39)

Tabel 2
A: Procent af patienter, der fik dækket deres minimumsbehov 
for protein 
B: Indlæggelsestid for cystektomerede patienter 
C: Procent af genindlæggelser inden for 30 dage

PO = Postoperativt

Kilde: Urologisk afdeling H122, Herlev Hospital 2013-2015.
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170 patienter fik foretaget en cystektomi i undersøgelsesperioden 
fra 2013-2015 (tabel 1). Heraf  opfyldte 90 patienter kriterierne for 
inklusion i undersøgelsen.

Resultater
Data viste, at patienterne i gennemsnit (fra dag 1-4 postoperativt) 
havde et proteinindtag svarende til 1g/kg kropsvægt (0,3 ; 3,8 g/kg 
kropsvægt). Imidlertid opnåede kun 29% af patienterne i gennemsnit 
at få dækket deres minimumsbehov for protein over de 4 første dage 
postoperativt (tabel 2A). Indlæggelsestiden faldt fra 10 dage i 2013 
til 7 dage i 2015 (tabel 2B). Denne bedring kan skyldes flere faktorer, 
f.eks. bedre smertedækning og mobilisering, samt opmærksomhed 
på kvalme og tarmfunktion. Endelig faldt genindlæggelsen indenfor 
30 dage fra 55% i 2013 til 38% i 2015 (tabel 2C).

Konklusion
Nyopererede cystektomipatienter er insufficient ernæret, da kun 29% 
får deres minimumsbehov for protein dækket. Både indlæggelsesti-
den og genindlæggelsesraten er faldende, dog er genindlæggelsesra-
ten stadig høj. 

Nye tiltag
På baggrund af resultaterne er det i samråd med kirurger og syge-
plejersker besluttet at indføre en ny klinisk ernæringspraksis hos 
patienter, som er cystektomerede. Patienter, som postoperativt er 
insufficient ernæret (svarende til under 75% af anbefalede point 
i gennemsnit over 5-6 dage) og som har udviklet postoperative 
komplikationer og har forventet forlænget indlæggelsestid, iværksæt-
tes supplerende perifer parenteral ernæring via PVK. Patienten skal 
fortsat spise mest muligt per os samt anvende pointregistreringen, 
da den parenterale ernæring fungerer som et supplement. Såfremt 
patienten fortsat ikke kan indtage mad per os eller oplever gastrointe-
stinale komplikationer, skiftes til fuld central parenteral ernæring efter 
et par dage.
Denne nye procedure sikrer bedre ernæring til de patienter, som 
forbliver indlagt og oplever komplikationer.
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Diætistens  
allergiske march
Af klinisk diætist, Heidi Schnoor,  
heidi.schnoor@hotmail.com

6.45 Morgenen starter med en halvmørk ok-
toberudsigt over Københavns tage fra kvisten 
på Frederiksberg. Jeg elsker at have langt og 
frit udsyn.
Hurtigt afsted på cyklen mod Gentofte, - har 
i mange år retfærdiggjort fravalg af bil og 
offentlig trafik til fordel for at klare dagens 
motion på cykelturen t/r. 

Der er noget ret vemodigt ved netop denne 
dag. Det er min sidste arbejdsdag på Klinik for 
Allergi – sidste dag i næsten 12 år. 

Det var her, mit diætistliv startede. Allergi – 
jeg var grøn, men forelskede mig straks i spe-
cialets farveunivers. Med jobbet fulgte nørderi, 
forskning, samarbejde og sparring på tværs af 
titler, patienter fra alle samfundslag og i alle 
aldre. Fødevareallergi kan være en brutal og 
livsændrende diagnose pga. de voldsomme 
og farlige symptomer, nogle patienter får, på 
meget små mængder af en helt almindelig 
fødevare. Men det er også et speciale, hvor 
maden hos nogle patienter har sat sig fast i 
hovedet, snarere end i halsen. 

8.00 Morgener på Klinik for Allergi starter 
med fællesmøde i køkkenet – nogle dage 
endda med sang. I dag bliver der sendt våde 
blikke på tværs af rummet og uddelt adskillige 
knus.
Jeg stormer mod diætistkøkkenet for at få sat 
gang i dagens fødevareprovokationer. Der er 
ofte mange doser, da formålet med de fleste 
provokationer, udover at finde ud af, hvorvidt 
patienten reagerer, er at finde patientens 
tærskel. 
Niels, vores børnelæge, er næste på program-
met – jeg stikker hovedet ind til ham for at 
diskutere dagens doser af peanut til Magnus 
på syv år. Oftest udføres provokationer dob-
beltblindet og placebokontrolleret, hvilket vil 
sige, at jeg gemmer doserne i en matrix, der 
er designet til at blinde smag, duft og tekstur 
af den aktive fødevare. 
Magnus forventes at få objektive og målbare 
symptomer, hvorfor vi beslutter at provokere 

ham åbent med almindelige ristede peanuts. 
Peanuts – som tilhører ærteblomstfamilien 
og derfor ikke botanisk er nødder – har en 
interessant proteinsammensætning, som bliver 
MERE allergen af varmebehandling. Modsat 
nødder og stort set al frugt og grønt, som 
man kan reagere allergisk på, gør varmebe-
handling allergipotentialet i jordnødder værre, 
hvorfor de selv i meget små mængder kan 
lave stor ballade.

11.30 Der har været travlt med patienter hele 
formiddagen, og om lidt er der afskeds-fro-
kost-reception. Det er i virkeligheden Annas 

dag, som jeg har trængt mig ind på. Anna går 
på pension efter 23 år i Klinikken, og hun er 
lykkelig for at dele dagen med mig, da ingen 
af os er specielt glade for ene-opmærksom-
hed og triste miner. 
Både klinikchefen og forskningschefen holder 
fine taler for mig – det er svært ikke at blive 
rørt. De har begge været kede af min beslut-
ning om at forlade Klinikken, og det føles lidt 
som at ”flytte hjemmefra”, væk fra tryghed 
og tøjvask.
De skønne sygeplejersker har digtet en fanta-
stisk humoristisk sang på melodien ”Smilen-
de Sussi” – det løfter stemningen, og grin 
forenes med tårer i skøn harmoni. 
Et rammende billede af min ambivalens – 
sprøde forventninger til det nye job/liv samt 

tristheden over at sige farvel til noget, som jeg 
har haft så kært i 12 år.  

13.20 En patient har ventet på mig de sidste 
15 min, en sjældenhed, der bliver undskyldt 
af dagens omstændigheder. En typisk patient 
på Klinik for Allergi – en pollenallergiker. Ca. 1 
mill. danskere lider af høfeber, og en stor del 
af dem har udfordringer med at spise frugt, 
grønt og nødder. De lider af OAS – Oralt Aller-
gi Syndrom, som er en krydsreaktion mellem 
deres høfeber og proteinerne i visse fødevarer. 
OAS er symptomer som kløe, hævelse og 
irritation i mundhule og svælg, men også 
mavesmerter og diarré er normalt. Beklage-
ligt nok er krydsreaktionen hyppigst til de ret 
almindelige frugter og grøntsager som æbler, 
blommer, melon, appelsin, tomater, salat, 
gulerødder, mandler og hasselnødder. Derfor 
spiser mange pollenallergikere udenom frugt/
grønt og får ikke en sufficient kost. Sandhe-
den er, at der findes en lang række frugter og 
grøntsager, der ikke krydsreagerer, men det 
er blot ikke danskernes favoritter. Eksempelvis 
tåles korsblomstfamilien - som er alle kålene 
- altid. Spinat, rødbeder, rabarber, brombær, 
ribs, stikkelsbær, tang, svampe og mange flere 
sunde og tilgængelige hypoallergene mulig-
heder skal også promoveres. En stor del af 
arbejdet på Klinik for Allergi er at få de mange 
pollenallergikere tilbage på banen med 600 g 
dagligt frugt/grønt. 
En general udfordring er, at mange patienter 
har selvdiagnostiseret deres ”allergi”, og at 
diagnosen sjældent holder vand. Selvbestalte-
de skrappe diæter kræver tid og tillid at få løs-
net op. En pædagogisk opgave, som kræver 
et hold. Et hold, jeg har været taknemmelig 
over at have været en del af.

Nu, med nyt job i vente, fortsætter allergimar-
chen, hvor den egentligt burde have startet 
– nemlig med de helt spæde, som har brug 
for en særlig allergivenlig modermælkserstat-
ning….  

MIN DIÆTISTDAG

Klinik for Allergi varetager alle former 
for diagnostik og behandling inden for 
det allergologiske fagområde, således 
at Klinik for Allergi kan fremstå som en 
referenceafdeling vedr. behandling af 
allergiske sygdomme i Danmark.

Klinik for Allergi modtager henviste 
voksne patienter og børn (>6 år) fra 
praktiserende læger, speciallæger eller 
hospitalsafdelinger fra hele Region 
Hovedstaden. Klinikken fungerer end-
videre som lands- og landsdelsafdeling 
for hele Danmark. 
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Det er nu mere end to år siden, at FaKD opnåede en enighed – på 
skrift – med HR-afdelingen på et regionshospital om, at alle har ret 
til en lønsamtale. Det gav ikke i sig selv lønforhøjelse, men inden da 
havde det mange steder været holdningen, at løn ikke var noget, som 
leder og ansat selv kunne drøfte. Det sidste havde vi i FaKD i mange 
år ønsket at udfordre. Skulle det virkelig være sådan, at der var ting, 
som en leder og en ansat ikke kunne tale om ? Hvis vi bladrer i Regio-
nernes lokallønaftale, kan vi se en væsentlig ting i aftalens § 3, stk. 4:
”Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige 
lønforhandling”.

Når der fordeles tillæg, skal ledelsen derfor også have en holdning til 
det væsentlige spørgsmål, nemlig hvilken kollega eller hvilke kolleger, 
der denne gang skal tilgodeses.

Vi har nu arbejdet intensivt sammen med rigtig mange FaKD medlem-
mer om at lægge strategi for disse fordelinger af løn. Og det er helt 
gennemgående, at mange FaKD-medlemmer har haft stor gavn af 
at få en snak med nærmeste leder om løn. Enten ved MUS samtalen 
eller ved en lønsamtale.

Du skal være forberedt til denne snak. Se dine lønsedler efter og få et 
overblik over, hvilke tillæg du allerede får. Hvert tillæg er givet med en 
begrundelse, og den er væsentlig. Ofte er det en bestemt kvalifikati-
on; et speciale, du har, en erfaring, du har opbygget, eller en uddan-

nelse, du har taget, der har udløst et tillæg. Er der uddannelser, du 
(endnu) ikke er blevet belønnet for på lønnen, eller har du overtaget 
nye ansvarsområder, er det et væsentligt argument for et tillæg.

Kontakt gerne FaKD inden lønsamtalen – gerne i god tid. Så ser vi på 
din løn med friske øjne, og vi kan få en drøftelse af dine muligheder. 
Få gerne dine argumenter ned på et stykke papir inden lønsamtalen.

Der har i mange år været meget små penge i regionernes budgetter. I 
kommunerne er billedet mere uensartet. Men vi kan ikke i al evighed 
blot konstatere, at der ikke er penge til løntillæg. Lokallønaftalen 
kræver faktisk, at der hvert år skal findes penge til tillæg. Hvis du 
bliver forbigået, vil lønsamtalen være en udmærket anledning til at få 
en drøftelse med din nærmeste leder om begrundelsen for, at du ikke 
fik noget i denne omgang. Det er et rimeligt spørgsmål at stille. Og 
vi hører, at medlemmernes ledere – naturligvis - ikke har noget imod 
at komme med begrundelser. Hvis lederens begrundelse dækker over 
noget kritik, er det jo også vigtigt at få emnet vendt.

Erfaringen viser dog også, at det kan tage tid – nogle gange flere år – 
at få et tillæg igennem. Det er en erfaring, som gælder alle faggrup-
per. Vi hører det samme fra den andre fagforeninger i AC, som FaKD 
samarbejder med.

Du kan læse mere om MUS-samtaler og lønsamtaler i  
”Diætisten” april 2014, s. 35, eller på  
http://www.diaetist.dk/media/233395/7227%20Di%C3%
A6tisten%20nr%20128_s1-3.pdf.

Fik du talt løn  
med din leder ?
- De individuelle lønsamtaler virker

ADVOKATEN

NYT FRA  VIDENSKABENS  VERDEN
Bladet indholder allerede forksningsklummen. Men redaktionen vil gerne præsentere flere interessante fremskridt, hjemmesider og nyheder for 
jer. Fra april 2017 vil bladet indeholde en ny fast side, som vi indtil videre har valgt at kalde ”Nyt fra videnskabens verden”. Det er ikke særlig 
originalt, så byd ind med et bedre forslag til titel. Det bedste forslag præmieres med en trænings-T-shirt med FaKD logo eller to flasker vin. Så 
læg hovedet i blød, og send dit forslag til redaktoermail@diaetist.dk inden den 15. marts.
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Formand, repræsentant 
Mette Pedersen  
E-mail: mp@diaetist.dk

Næstformand og kasserer, repræsentant 
Trine Bech Klindt 
E-mail: tk@diaetist.dk

Øvrige medlemmer 
Karina Kildevang 
E-mail: karinakildevang@gmail.com 

Louise Rasmussen 
E-mail: lr@diaetist.dk

Mette Merlin Husted 
E-mail: mmh@diaetist.dk

Luise Persson Kopp 
E-mail: lk@diaetist.dk

Lillie N. Preetzmann 
E-mail: lillie.preetzmann@hotmail.ch 

Suppleant 
Randi Tobberup 
E-mail: rt@diaetist.dk

REGIONSFORMÆND

Region Hovedstaden 
Regionsformand 
Dorthe Wiuf Nielsen 
E-mail: dwn@diaetist.dk 

Regionsnæstformand   
Mette Line Christensen 
E-mail: enilettem@hotmail.com 

Region Sjælland 
Regionsformand 
Trine Bech Klindt 
E-mail: tk@diaetist.dk

Region Syddanmark 
Regionsformand 
Caroline Kiilerich 
E-mail: caki@haderslev.dk 

Region Midtjylland 
Regionsformand 
Louise Rasmussen 
E-mail: lr@diaetist.dk

Region Nordjylland 
Regionsformand 
Mette Poulsen 
E-mail: mettepoulsen@yahoo.dk

Regionsnæstformand 
Janne Møller 
E-mail: post14@hotmail.com

REDAKTIONSUDVALG 
Anne W. Ravn, Margit Vesterlund, Dorte Knudsen,  
Trine Klindt, Nina Møller-Nielsen, Christian Antoniussen. 
Redaktør Ulla Mortensen.  
Kontakt: redaktoermail@diaetist.dk

KOMMUNIKATIONSWEBMASTER 
Miriam Merlin Husted.  
Kontakt: kommunikation@diaetist.dk

KALENDER ’17
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 

www.diaetist.dk/viden/

5. maj 
Dansk Selskab for Klinisk Ernærings årsmøde. Hotel Marselis, Aarhus. Program følger. Følg 
med på http://dske.dk/Arrangementer.html

22.-25. august 
Nordisk Folkesundheds¬konference i 2017
Den 12. Nordiske Folkesundhedskonference, ”Folkesundhed i velfærdssamfund under 
forandring - hvordan skaber vi bæredygtige løsninger?”  
Læs mere om konferencen på http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/om-konfe-
rencen/

Kommende arrangementer og kurser i FaKD: 

Februar: BED (Binge Eating Disorder) - fyraftensarrangement i København
Dette arrangement er en gentagelse af FaKDs BED arrangement i Århus i decem-
ber 2016 (se side 6 i dette blad). Følg med på Facebook og diaetist.dk for dato, tid 
og sted.

Marts/april: NCP workshop (Sjælland og Jylland)
Workshoppen afholdes i samarbejde med Kost & Ernæringsforbundet. Kurset er 
en introduktion til den nyeste NCP udgave, herunder hvordan man anvender de 
forskellige trin i NCP samt hvilken betydning NCP har for diætvejledningen. Derud-
over en workshop med forskellige praktiske eksempler.
Følg med på Facebook og diaetist.dk for dato, tid og sted.

1.-2. maj og 22.-23. maj: 4-dages certificeret kursus i ”Den motiverende samtale” 
for FaKDs medlemmer
På dette kursus får du et indgående kendskab til den evidensbaserede metode: 
Den motiverende samtale (på engelsk ’Motivational Interviewing’). Kurset sigter 
mod at du tilegner dig et væld af forskellige redskaber til at fremme patienter/kli-
enter/borgers egen indre motivation til hensigtsmæssige kostændringer. På kurset 
arbejdes med de fire motivationsprocesser der hjælper dig til at styre samtalen og 
tilpasse motivationsarbejdet til personens behov, ligesom vi går i dybden med de 
personcentrerede værktøjer, der bruges til at skabe en samarbejdende relation og 
til at fremme patienten/klienten/borgerens indre motivation. Derudover kigger vi 
nærmere på dialogisk information og på hvordan man laver en motiverende plan, 
der sikrer forandring. Den motiverende samtale er en klinisk metode der pga. af sit 
stærke evidensgrundlag anbefales af Sundhedsstyrelsen. Al undervisning varetages 
af Gregers Rosdahl, som er indehaver af Center for Motivation og Forandring (se 
mere på www.denmotiverendesamtale.dk). 
Kursusprogram, se www.diaetist.dk
Sted: Sundhedscentret ”Aktivt Velvære”, Rytterstaldstræde 5, Slagelse
Pris: 6.000 kr. 
Tilmelding og betaling: Senest d. 20. marts til post@diaetist.dk  (OBS: kun plads til 
24 personer på kurset)

Oktober: 1-dags opfølgningskursus om IBS og Low FODMAP Diet i København
Følg med på Facebook og diaetist.dk for dato og program for dagen
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Cenaman

Kontakt Mediq Danmark for yderligere information. E-mail: ernaering@mediqdanmark.dk, telefon 3637 9130
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