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Vi tog hul på 2018 med et fantastisk årsmøde 
i DGI-byen. Stor tak til de seje sponsorer, der 
trofast møder op, og selvfølgelig ikke mindst til 
jer medlemmer, der prioriterer årsmødet højt.

På årsmødet fremlagde FaKD vores fremtids-
vision for at sikre faget og faggruppen bedst 
muligt.

Mange følelser kommer i spil, når der tales om store forandringer, 
men samtidig ved vi alle, at forandringer i livet ikke altid er til at kom-
me uden om. 
For at få mere indflydelse og for at kunne imødekomme medlemmer-
nes ønsker og behov bedst muligt, mener vi, at tiden er inde til en stor 
forandring for os som forening.

På generalforsamlingen i maj er det så op til jer, om I er med på ideen.

FaKD ser en masse fordele i, at vi kan blive samlet i én organisation. 
Derved kan vi både blive en del af det brede fællesskab der eksisterer, 
når forskellige ernæringsprofessionelle faggrupper er samlet - og sam-
tidig få mulighed for at dyrke og styrke det tætte diætist-fællesskab. 

Vi tager nu hul på den næste proces for visionen, nemlig at få  
udarbejdet et udkast til en detaljeret samarbejdsaftale med Kost &
Ernæringsforbundet.

”Vi ser fællesskaber overalt. Og de fællesskaber, der er stærkest, 
mest inspirerende og meningsfulde, er dem, hvor man i tillid og 
samarbejde udvikler sig sammen. At samle os i ét fællesskab giver 
det bedste afsæt for en stærk og agil organisation, til gavn for 
medlemmerne. Det glæder mig meget”.

Citat Ghita Parry, Formand for Kost & Ernæringsforbundet.

I dette fagblad er fokus bl.a. på sundhedspædagogik. Et område, 
som mange ernærings- og sundhedsprofessionelle arbejder med. 
Det er mindst ligeså vigtigt som at vide en masse om ernæring, at vi 
formår at formidle det korrekt. Kun herved kan vi nå i mål med vores 
vejledning og behandling. Det er vigtigt at styrke dette område, fordi 
mange ellers fortsat vil tro, at vi kommer med de løftede pegefingre 
og forbyder ”forkert adfærd”. 

Jeg må indrømme, at jeg og bestyrelsen har sommerfugle i maven. Vi 
er faktisk i gang med at skrive ny historie for faggruppen, hvis visio-
nen vedtages på den ekstraordinære generalforsamling – og bliver til 
virkelighed.

Jeg vil klart opfordre jer til at møde op til regionsmøderne for at dis-
kutere visionen, så I dermed også har indflydelse på processen frem til 
den ekstraordinære generalforsamling i maj.

Vi ses d. 26. maj…

Et særligt spændende år 
- skal foreninger mon forenes?

Formanden har ordet
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For sundhedsfagligt personale

Nestlé Health Science
www.nestlehealthscience.dk

Rigti ge ingredienser 
valgt med omhu

Vores maver kan også godt lide genkendelsens 
glæde. Evoluti onen har medført, at vores 
mave er nøje ti lpasset ti l 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 fi skeolier.
Der er fl ere fordele ved, at Isosource Mix 
eft erligner almindelig mad i så stor udstrækning 
som muligt. Sondeernæring, som er baseret på 
almindelige fødevareingredienser kan mindske 
toleranceproblemer, samti dig med at det kan 
give pati enten fornemmelsen af at få en rigti g 
madoplevelse,* f.eks. ved refl ux. 
SÅ LÆNGE LEVE RIGTIG MAD!

*Hurt RT et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult 
 Home Enteral Nutriti on Pati ents. Nutriti on in Clinical   
 Practi ce. Vol 30, Number 6, December 2015, 824–829.
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En samlet profession 
– en fælles fremtid
De to formandskaber i henholdsvis 
Foreningen af Kliniske Diætister og Kost 
& Ernæringsforbundet præsenterede d. 
12/1 2018 en fælles vision om at forene 
kræfterne i én fælles organisation. Nu 
skal medlemmerne på ekstraordinære 
generalforsamlinger i maj 2018 træffe 
beslutning, om visionen ”En samlet pro-
fession – en fælles fremtid – én organisa-
tion” skal føres ud i livet.

FaKD har meget at byde på: Ernæring som 
indsats er gennem de sidste år for alvor 
kommet på den politiske dagsorden – fra 
initiativer mod underernæring, satspuljen om 
tværfaglige ernæringsteam til indskærpel-
sen af delegeringsretten af grønne recepter. 
Men kliniske diætisters arbejde kan og bør 
få endnu større opmærksomhed på arbejds-
pladserne og blandt politikerne i regioner, 
kommuner og på Christiansborg – til gavn 
for borgerne. 

Derfor har FaKDs formand Mette Pedersen 
og næstformand Trine Klindt sammen med 
formandskabet i K&E formuleret en fælles vi-
sion om et fremtidigt partnerskab i én samlet 
organisation, der kan sikre større politisk og 
faglig gennemslagskraft og mere styrke til at 
varetage medlemmernes løn- og ansættelses- 
vilkår. 

Listen med strategiske fordele er lang. For 
FaKD er den største fordel at blive en del af 
Sundhedskartellet – et samarbejdsfællesskab 
på det regionale og kommunale område for 
11 faglige organisationer inden for sund-
hedsområdet. Sundhedskartellet forhandler 
og indgår fælles overenskomster for alle 11 
faggrupper, herunder de Kliniske Diætister. 
De 11 organisationer er: Dansk Sygeplejeråd, 
Dansk Tandplejerforening, Danske Bioana-
lytikere, Danske Fysioterapeuter, Danske 
Psykoterapeutiske Terapeuter, Ergotera-
peutforeningen, Farmakonomforeningen, 
Radiograf Rådet, Jordemoderforeningen, 

Danske Fodterapeuter og Kost & Ernærings-
forbundet.

FaKD kan ikke blive optaget i Sundhedskar-
tellet som selvstændig forening. 
Derudover giver det mening, at alle diætister 
i Danmark bliver samlet i én organisation. 
Det giver bedre muligheder for den fagli-
ge udvikling i form af større indflydelse på 
uddannelsen, bedre og flere kurser, temadage 
og efteruddannelses-muligheder, et større 
netværk og dermed mere faglig sparring mm. 
Samlet vil vi desuden få større gennemslags-
kraft både politisk og i styrelser (fx Sundheds-
styrelsen, Fødevarestyrelsen, Styrelsen for 
patientsikkerhed)
K&E vil selvfølgelig også få glæde af 700 nye, 
dygtige og engagerede medlemmer – de 
fleste uddannede kliniske diætister. K&E har i 
forvejen 7800 medlemmer, hvor 45% er bl.a. 
økonomaer (924), ledere (829), professions-
bachelorer (998) og kandidater (112). 

FaKD som Fagligt selskab af Kliniske Diætister 
i K&E vil bl.a. betyde at: 
n  FaKD i K&E bevarer sin egen bestyrelse og 

egne vedtægter
n  FaKD i K&E har eget budget svarende til 

nuværende 
n  FaKD i K&E bevarer sit eget blad ”Diæti-

sten”
n  FaKD i K&E har alene ansvaret for udarbej-

delsen af rammeplaner
n  FaKD i K&E deltager fortsat i arbejdsgrup-

per i styrelser, ministerier mm. 
n  FaKD i K&E har alene ansvaret for NCP- 

arbejdet i DK 
n  FaKD i K&E er præsenteret på ESPEN, 

EFAD, DSKE mfl.

FaKDs bestyrelse håber, at medlemmerne i 
FaKD vil bakke op om denne vision på den 
ekstraordinære generalforsamling lørdag 
d. 26/5, hvor der stemmes og afgøres ved 
simpelt flertal. 

K O R T  N Y T

Diabetes Update 2018 byder på oplæg 
om: 
 
n prædiabetes
n  andre årsager end livsstil til udvikling af 

type 2-diabetes
n  leptinsystemet og arbejdet med over-

vægtige mennesker 
n  psykosociale aspekter ved livet med 

diabetes
n  samtalen med mennesker med seksuel 

dysfunktion som følge af diabetes 

Der er også mulighed for at deltage i pa-
rallelsessioner om sundhedskompetencer, 
peer support og naturens rolle i rehabilite-
ring af mennesker med kronisk sygdom. 

I pauserne er der tid til at besøge konfe-
rencens fagboder og virksomhedsstande 
og få ideer til praktiske løsninger, som du 
kan bruge i samarbejdet med mennesker 
med diabetes.

Konferencen afholdes torsdag d. 15. 
marts 2018 på Hotel Scandic Copenha-
gen, Vester Søgade 6, 1601 København 
V, som ligger i gåafstand fra Københavns 
Hovedbanegård. 

Prisen for deltagelse er 1500 kr. + 
moms

Se program og tilmeld dig på https://dia-
betes.dk/fagfolk/diabetes-update.aspx
 
På gensyn til Diabetes Update 2018

Diabetes Update er Diabetes- 
foreningens årlige konference  
for behandlere og andre fag- 
personer, som arbejder med  
mennesker med diabetes.
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K O R T  N Y T

FaKDs årsmøde  
d. 12. januar i København

Stemningen var i top fra start, med næsten 100 fremmødte 
nysgerrige og forventningsfulde diætister. 

Dagens program var spækket med oplæg om bl.a.:
n  Anti-inflammatorisk kost ved læge Jerk Langer
n   Diætbehandling af gigtpatienter ved medlem og diætist Lotte 

Thomsen 
n   Hvordan blodprøver og fæcesprøver kan være med til at fortælle 

noget om, hvordan den enkelte bedst taber sig - ved adjunkt/Ph.d. 
Mads Fiil Hjorth

n   Diætbehandling af stofskiftepatienter ved diætist og formand for 
FaKD, Mette Pedersen 

Derudover var der kåring af årets medlem, som I år blev Birgitte 
Møllegård Bertelsen, bl.a. pga. hendes arbejde som formand for den 
landsdækkende netværks-/arbejdsgruppe, SiG kardiologi for kliniske 
diætister. 

Den store nyhed fra formandskabet var visionen for ”En fælles profes-
sion – en fælles fremtid” og den fyldte selvfølgelig en del på

dette årsmøde. Visionen om FaKD som et Fagligt selskab af Kliniske 
Diætister i K&E fik stor ros og stående applaus fra salen. 

Hele FaKDs bestyrelse bakker 100% op omkring denne vision og 
håber, at så mange medlemmer som muligt kommer til den ekstraor-
dinære generalforsamling lørdag d. 26/5 i København.  Her afgøres 
FaKDs fremtid ved simpelt flertal, og fremmøde er nødvendig for 
at afgive en stemme. Bestyrelsen vil selvfølgelig følge op med mere 
information om dette i løbet af foråret. 

FaKDs jurist Henrik Karl Nielsen holdt slutteligt et kort oplæg om løn 
og overenskomster, hvor han understregede, at et godt samarbejde 
mellem medlem og jurist kan føre meget godt med sig i forhold til 
lønsamtalen. De mange spørgsmål fra salen bragte os vidt omkring 
inden for dette emne.  

Årsmødet blev delvist sponsoreret af de 12 stande, som bød på alt fra 
de store Inbody og Seca impedans vægte til lækre proteinberigede is 
fra Skarø og 7/11 overdådige tagselvbord. FaKD takker alle sponsorer 
for at komme og vise deres spændende produkter til inspiration for 
alle fremmødte på årsmødet. 

Bestyrelsen takker for et godt årsmøde 2018
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K O R T  N Y T

Jerk Langer understreger den positive betydning af fiskeolie i forhold til både forebyggelse og behandling                                      

af bl.a. inflammation i kroppen, overvægt/fedme og diabetes. Klinisk diætist på Kong Christians X´s gigthospital i 

Gråsten er fuldstændig enig med Jerk, og mere fed fisk er derfor også en af diætanbefalingerne til gigtpatienter.
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Information til sundhedsfagligt personale

Referencer: 1. Burks W et al. J Pediatr 2008;153:266–271. 2. St-Onge MP, Jones PJH. J Nutr 
2002;132:329–32.  † Studiet blev udført med Nutramigen AA uden MCT fedt. ‡ Mellemlangkædede 
fedtsyrer (MCT-fedt) er en type fedt som indeholder kortere kæder af fedtsyrer end almindeligt 
fedt i mad som (LCT-fedt), angives i % af den totale mængde fedt.

Vigtigt: Brystmælk er spædbarnets bedste ernæring. Nutramigen PURAMINO  er en fødevare til 
særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

*Varemærke tilhørende Mead Johnson & Company, LLC. © 2017 Mead Johnson & Company, LLC.
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Nutramigen PURAMINO: Effektiv til ernæringsmæssig behandling 
af symptomer på svær komælksproteinallergi (KMPA).1†

En hypoallergen aminosyrebaseret specialernæring til  
svær KMPA og multiple fødevareallergier:

√ 33 % MCT-fedt for at lette fedtoptagelsen2‡

√ Dokumenteret god accept1#

√ Halal- og kosher certificeret

Læs mere på: www.nutramigen.dk

ABIGO Pharma A/S
Stengårdsvej 25,4340 Tølløse

Tlf.: 4649 8676

KMPA - En løsning ved alle behov



Antiinflammatorisk levevis er tidens buzzword, forstået som 
en sund måde at spise på og - i bredere sammenhæng - som en 
livsstil, der rydder op i alle uvanerne. Artiklen ser på, hvordan 
du kan forstå og rådgive klienten.

Af Jerk W. Langer, læge og foredragsholder, jerk@langer.dk 

Ligesom dine klienter opfatter vi i denne artikel, måske som en faglig 
udfordring, den subkliniske eller skjulte kroniske inflammation (low-gra-
de chronical inflammation) som samlebegreb for den irritation og det 
slid, som kroppen udsættes for, når den gennem lang tid belastes af 
levevis og omgivende miljø. Inflammations latinske betydning ”ilden 
indeni” skaber billedet af en sagte ild, der langsomt, men ubønhør-
ligt slider og ælder kroppen. Antiinflammatorisk livsstil opfattes som 
”modgiften”.
 
Akut inflammation er et yderst nyttigt, endda livreddende, forsvar mod 
mikroorganismer, UV-bestråling, irritanter, fremmedlegemer, vævsskade 
og andre trusler, der bekæmper skadevolderen, afgrænser skaden og 
heler vævet. 
 
Men varer inflammation ved i kølvandet på dårlige spisevaner, fysisk 
inaktivitet, tobaksrøg, kronisk stress, forstyrret søvn, luftforurening, 
støjforurening, tilsætningsstoffer, højt medicinforbrug, alkohol, for kraf-
tig sollys og meget andet, da er situationen en anden. Hertil kommer 
forværrende forhold såsom overvægt med fedt inde i maven, ustabilt 
blodsukker, højt insulin i blodet, problemer med kolesterol og blodtryk 
og fordøjelsesbesvær.
 

At være kronisk inflammatorisk kan opfattes som konstant at hælde 
benzin på bålet. Ofte er man ikke bevidst om det, men mærker ”bare”, 
at huden er irriteret, man er træt, fordøjelsen fungerer dårligt, sult og 
vægt kan ikke styres, humøret svinger, hukommelsen glipper, søvnen er 
dårlig, og kroppen gør ondt.
 
Har klienten i forvejen en inflammatorisk tilstand, forværres symptomer-
ne af en inflammatorisk livsførelse. Astma, allergi, migræne, psoriasis, 
eksem, tarmbetændelse, gigtsygdom, parodontose og akne for blot at 
nævne nogle. På længere sigt er kronisk inflammation med til at ælde 
samt klart forbundet med blodprop, type 2-diabetes, visse kræftformer, 
depression, demens, neurodegeneration m.fl.

Hvordan skal inflammatorisk forstås?
I klinikken og forskningen måles patologisk inflammation, fx ved mis-
tanke om infektion eller gigtsygdom, med en CRP (C-reaktivt protein). 
Forskningsprojekter anvender cytokiner såsom IL-6 og IL-1-beta samt 
TNF-alfa som markører for kronisk inflammation. Mere avanceret er 
E-selectin, VCAM-1, ICAM-1, IL-1 receptorantagonist og soluble-TNF. 
Disse målinger har ikke relevans i de sammenhænge, som denne artikel 
beskriver.
 
Over for klienten kan kronisk inflammation måske bedst visualiseres 
som det skjulte mavefedt mellem tarmene, hvorfra inflammatoriske 

ARTIKEL

Inspiration til vejledning 
i antiinflammatorisk mad
Artiklens forfatter Jerk W. Langer holdt oplægget ”Helbredende dage med antiinflammatorisk livsstil” på FaKDs 
årsmøde den 12. januar. Gik du glip af oplægget, eller vil du have essensen genopfrisket, så læs med her.

Jerk W. Langer er forfatter til bogen ”21 helbredende dage 
med antiinflammatorisk kost” på Politikens Forlag. 
Nu optrykt i 6. oplag.
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processer spredes ud i kroppen. Der er nær forbindelse mellem de 
nævnte risikofaktorer og skjult mavefedt, der også er tæt koblet til 
insulinresistens, ubalance i mikrobiomet og nonalkoholisk fedtleversyg-
dom, ligesom mange har blodtryksforhøjelse og lipidforstyrrelser. Med 
andre ord metabolisk syndrom i bred forstand. 
 
Taljemålet er praktisk og pædagogisk, der ideelt set (men i praksis 
svært) højst bør være halvdelen af kropshøjden. Gælder kvinder og 
mænd, høje og lave, samt større børn. 
 
Vigtigere end 50%-reglen er, at taljemålet reduceres i takt med den 
antiinflammatoriske livsførelse. Hver cm mindre omkring livet svarer ca. 
til at tabe 1 kg fedt, hvoraf størstedelen er inflammatorisk mavefedt. 
Motion forbrænder inflammatorisk fedt ganske effektivt, men den 
øgede muskelmasse vejer til, så kropsvægten falder ikke tilsvarende. 
Taljemålet afslører bedre sundhedsgevinsten end badevægten, hvilket 
klienten skal gøres klart.
 
Underhudens synlige fedt, der måske generer på et personligt plan, 
er mindre helbredsskadeligt. Et taljemål over 50% hos en fysisk aktiv 
klient betyder ikke noget indenfor rimelighedens grænser. Omvendt 
med den tyndfede fysisk inaktive, der ser slank ud, men har skjult 
inflammatorisk mavefedt. Selvfølgelig giver kroppens udseende og 
mavens størrelse en vis indikation om det antiinflammatoriske niveau, 
men vi må altid vurdere: Hvordan spiser hun? Hvad med træning? 
Søvn? Stressniveau?

Antiinflammatoriske fyrtårne
Antiinflammatorisk kost er centrum for opmærksomheden, men 
husk, at bevægelse, motion, søvn m.fl. er lige så væsentlige. Mit 
budskab er, at vi optimalt bør hjælpe klienten på alle punkter:

n Antiinflammatorisk mad
n Bevægelse og motion
n Ordentlig søvn
n Mindre stress
n Bedre humør
n Ingen rygning
n Moderat alkoholindtagelse
n Minimal forurening

Antiinflammatorisk mad er først og fremmest en forklaringsmodel. Ikke 
noget specielt eller mystisk, men helt i overensstemmelse med prin-
cipper for middelhavskost, blodtryksplanen DASH, hjernekosten MIND 
og andre velanskrevne sunde spisevaner: Plantekost med grøntsager, 
bønner, linser, frø og fuldkornsprodukter. Krydderier, krydderurter 
og nødder. Fisk, olivenolie og andre gode fedtstoffer. OK med magre 
mejeriprodukter, yoghurt, ost og et enkelt glas vin til måltidet. Kun et 
moderat indtag af rødt kød.
 
Lige så vigtigt skæres kraftigt ned på forarbejdede fødevarer, færdigva-
rer, halvfabrikata, junkfood samt hurtige kulhydrater fra strøsukker, slik, 
sodavand, chips, kager, mange morgenmadsprodukter, hvidt brød, hvid 
pasta, polerede ris og større mængder kartofler. Det er i høj grad ved 
fravalget af ”dårlig mad”, at helbredsgevinsten vindes.
 
Hertil instruktion i langsom spiseadfærd: ”Indtil du ikke er sulten 
længere – ikke indtil du er propmæt”. Tv bør slukkes, avis og telefon 
lægges væk, og fokus rettes mod maden og de andre omkring spise-
bordet, så mætheden får tid til at indfinde sig.
 
Et par periodiske fastedage fra kl. 15 kan overvejes for at lære, at sult 
ikke er farlig, og at man ikke bare skal æde løs hele tiden. Kortvarig 
faste er dokumenteret antiinflammatorisk.

Omdrejningspunkter

n Omega-3
n Andre antiinflammatoriske stoffer
n Stabilt blodsukker
n Mikrobiom i balance

Omega-3 fedtsyrer (fiskeolierne EPA og DHA) er kraftige antiinflam-
matoriske komponenter. De omdannes til eikosanoider med mange 
biologiske virkninger, ikke mindst omkring den kritiske balance mellem 
inflammation og antiinflammation. Skal klienten have et antiinflamma-
torisk spark bagi, er det svært at komme uden om fede fisk såsom laks, 
sild, makrel, helleflynder og ørred. 40 gram makrel eller 70 gram laks 
giver 2.400 mg omega-3, der i kliniske afprøvninger lindrer sympto-
mer ved leddegigt, psoriasis, colitis ulcerosa og andre inflammatoriske 
lidelser. Antiinflammatorisk dosis svarer i praksis til at spise især fed fisk 
hver dag.
 
Basisdosis på 600 mg omega-3 nås med fisk to gange om ugen, en 
klassisk kostanbefaling. Skal klienten optimere sit antiinflammatoriske 
forsvar, bør dagsdosis som omtalt op på 2.400 mg. Jeg anbefaler at 
spise sig til det, men i realiteten ønsker mange at tage tilskud. 2.400 
mg er lig med fire typiske kapsler (eller tilsvarende flydende), mens 600 
mg svarer til en enkelt kapsel.
Planteverdenens omega-3 (ALA, alfalinolensyre) omdannes for 5% ved-
kommende (15% hos gravide) til EPA og DHA, så 2.400 mg omega-3 
fiskeolie er ækvivalent med 75 gram hørfrøolie, der derfor ikke har 
større antiinflammatorisk potentiale. Men hørfrøolie, nødder, bælgfrug-
ter, grønne bladgrøntsager, linser og frø, samt kød, æg og mælk fra 
frilandsdyr supplerer naturligvis. 
 
Omega-6 fedtsyrer i større mængder forskubber omvendt balancen 
mod inflammation. Et optimalt forhold mellem omega-3 og omega-6 
er omkring 1:3 vurderet ud fra sunde kostmønstre både tidligere og 
i dag, når en befolkningsgruppe spiser naturlig mad, såsom middel-
havskost eller japansk mad. Typisk dansk mad giver forholdet 1:10 eller 
1:15, hvorfor maden tipper i inflammatorisk retning. Samme mønster 
ses i andre industrialiserede lande. Problemet er ikke plantemad eller 
madolier såsom majs, solsikke, sesam og vindruekerne, men derimod 
de meget store mængder omega-6 i forarbejdede fødevarer, færdigva-
rer, halvfabrikata og junkfood. 

Ingefær, rosmarin, gurkemeje, hvidløg, peberrod, chili, hyben og andre 
krydderier og krydderurter er koncentrerede kilder til antiinflamma-
toriske stoffer. Vores viden stammer bl.a. fra kliniske afprøvninger på 
gigtlidelser. Alt taler for, at de også øger det generelle antiinflammatori-
ske beredskab. Terapeutiske doser anvendt i kliniske afprøvninger svarer 
meget godt til, hvad man uden problemer kan spise sig til i maden.

Ustabilt og forhøjet blodsukker er i denne artikels forståelse inflamma-
torisk og koblet til højt insulin i blodet. Ved at foretage det antiinflam-
matoriske skift mod bedre mad spiser man automatisk grovere. Så det 
hele hænger sammen. Klienter, der er glade for kartofler, ris og pasta, 
kan med fordel udnytte, at afkølet stivelse omdannes til resistent stivel-
se med kostfiberegenskaber. Grov plantekost suppleret af fuldkornspro-
dukter står forskningsmæssigt frem som det stærkest antiinflammatori-
ske kort sammen med fisk og omega-3 samt krydderier. 
 
Bevægelse og motion er essentielt for en høj insulinfølsomhed. Insulin-
resistens pga. fysisk inaktivitet samt fedtophobning i mave og lever er 
nært koblet til inflammation, ældning med karamellisering af proteiner, 
samt overvægt, forhøjet blodtryk og kolesterol og heraf følgende kom-
plikationer. Opfordring til mere bevægelse bør indgå i enhver kostråd-
givning. Tænk konstant bevægelse ind på alle hylder både hjemme, 
under transport, i fritiden, og på arbejde, gerne suppleret af egentlig 
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træning. 1-2 timers rask gang eller tilsvarende om dagen er 
mit bud. Mindst.

Et velbalanceret mikrobiom synes at holde sygdomsfrem-
kaldende bakterier i skak, styrke immunforsvaret, 
modvirke allergi og børneeksem, forebygge 
depression, forebygge overvægt og type-2 
diabetes og meget andet. Mere forskning er absolut 
påkrævet, men det væsentlige i denne sammenhæng er, 
at ubalancen i mikrobiomet er nært forbundet med kronisk 
inflammation i tarmvæggen, der bliver utæt, så der bl.a. reageres 
på patogene bakteriers endotoksiner. Jo flere forskellige bakterietyper i 
mikrobiomet, desto mere robust og antiinflammatorisk bliver det. 
 
Det gode budskab er, at den grove kost synes at være den bedste 
næring for mikrobiomet, meget gerne suppleret af fermenteret kost, 
mejeriprodukter med bakteriekulturer samt resistent stivelse fra afkø-
lede kartofler. Værst er de hurtigt optagelige kulhydrater. Med andre 
ord kan vi kommunikere, at ”den mad, der er god for dit blodsukker, er 
også guf for dine tarmbakterier”.

Perspektiver
Forskningen er intensiv omkring følgerne af kronisk inflammation 
forårsaget af livsstilen, og klienter intersserer sig meget for emnet, der 
får stor omtale i medierne. Skjult mavefedt, insulinresistens, nonalkoho-
lisk fedtleversygdom og ubalancer i mikrobiomet er egentlig forskellige 
sider af samme sag. I antiinflammatorisk livsstil indgår spisevaner, 
motion, søvn, stress, blodsukker, tarmflora, omega-balance, forurening, 
humør og psykisk velvære i en fælles symbiose. 
 
Den praktiske implikation er, at din kostbehandling optimeres ved også 
at fokusere på den øvrige levevis. Din klient vil fremover ønske en langt 
bredere rådgivning og finder det ikke mærkeligt, at hun foruden kost-
planen også får hjælp til at sove bedre, undgå siddesyge, anvende 

renere skønhedsprodukter og supplere med et par afstressende 
vejtrækningsøvelser. 
 
Forestil dig en klient med forhøjet blodtryk. Blodtryksmedicin skal nok 
få blodtrykket på plads. Men du inddrages for at hjælpe med en indsats 
på kostsiden. Og vejleder samtidig omkring bevægelse og motion, søvn, 
stress, rygning, humør, vægt etc. Altså tænker antiinflammatorisk. 
 
Så falder blodtrykket formentlig også uden medicin. Men samtidig bliver 
huden pænere, humøret stiger, søvnen bedres, fordøjelsen kører som 
smurt, nogle kilogram tabes osv. Noget, som blodtrykspillerne aldrig kan 
præstere. Og havde klienten desuden gigtsmerter i knæet, lindres de 
måske også. Det er perspektivet i at tænke antiinflammatorisk.

Vil du have mere viden om antiinflammatorisk kost 
henvises til  bogen ”Helbredende dage med antiin-
flammatorisk kost” af Jerk Langer & Louise Bruun.

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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Af Anne Dahl Lassen, Seniorforsker, PhD, DTU Fødevareinstituttet,  
Hanne Høberg Hansen, Specialkonsulent Ernæring, Fødevarestyrelsen, 
HHH@fvst.dk, Jørgen Lykke Jeppesen, Professor, dr.med., medlem  
af Dansk Hypertensionsselskab og Ulla Toft, Sektionschef, PhD,  
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. 

Diskussionen om salt raser i medierne. Kan for meget salt 
– eller måske for lidt salt – være skadeligt? Blandt de fleste 
forskere er der bred enighed. Et højt saltindtag viser en tydelig 
sammenhæng med forhøjet blodtryk, som igen er forbundet 
med hjertekarsygdomme. Derfor vil det på befolkningsniveau 
være gavnligt at nedsætte mængden af salt i kosten. Eviden-
sen for effekten af et meget lavt saltindtag, under fem gram 
dagligt, er dog meget begrænset. 

Hvor mange rammes af forhøjet blodtryk?
I diætisternes medlemsblad nr. 149 på side 22 fortæller en diætist om 
kongressen ”European Society of Cardiology Congress” i 2017. Her 
refereres til en forsker, der har sat spørgsmålstegn ved effekten af at 
reducere indtaget af salt hos personer med normalt blodtryk. I den 
sammenhæng er det værd at huske på, at andelen af den danske be-
folkning, der estimeres at have forhøjet blodtryk, er 38% (1), og mange 
med forhøjet blodtryk er måske ikke selv klar over, at de har det. 
Samtidig stiger prævalensen af hypertension med alderen (2). Således 
er risikoen for at udvikle hypertension over et livsforløb estimeret til at 
være 90% (tal fra USA) (3), altså noget, der rammer de fleste af os. 

Hvor meget salt spiser danskerne?
Langt den største del af den danske befolkning spiser en væsentlig stør-
re mængde salt end de officielle anbefalinger, som lyder på maksimum 
5-6 gram salt dagligt (4,5). Omkring en fjerdedel af befolkningen har 
et meget højt indtag på 11 gram salt dagligt eller mere, dvs. dobbelt 
så meget som anbefalet, og omkring hver tiende spiser mere end 13 

gram salt dagligt (6). De fysiologiske behov vurderes at være så lavt 
som 1,5 gram salt per dag, når der samtidig tages højde for individuelle 
variationer i behovet (4). 

Solid dokumentation for sammenhæng mellem salt og blodtryk
En nøje gennemgang af litteraturen viser en overbevisende evidens for, 
at en reduktion i saltindtaget vil føre til en generel reduktion i blod-
trykket. Evidensen for sammenhængen mellem saltindtag og blodtryk 
er solid, især hvad angår højere indtag af salt (7,8). Studier har vist, 
at der kan opnås et gennemsnitligt blodtryksfald i størrelsesordenen 
1-2,5 mmHg for systolisk blodtryk hos personer med normalt blod-
tryk og cirka det dobbelte hos personer med forhøjet blodtryk ved en 
saltreduktion omkring 2-5 gram per person per dag (9). Effekten af en 
saltreduktion kan være meget forskellig fra person til person afhængig 
af blandt andet etnicitet, alder, vægt samt blodtrykket og saltindtaget 
ved start (7). 

Her diskuteres evidensen især
Mens de fleste forskere bekræfter behovet for at reducere saltforbruget 
blandt befolkningsgrupper med et højt saltindtag (11,12), sår enkelte 
forskere tvivl om, hvorvidt en reduktion af salt til under 11-12 gram per 
dag har effekt i relation til hjertekarsygdomme og dødelighed. De indi-
kerer ligeledes, at et saltindtag ned til et meget lavt niveau (under 5-6 
gram dagligt) kan have en negativ virkning i forhold til disse sygdomme 
(13-15). Uenigheden omkring evidensen skyldes sandsynligvis i høj grad 
metodemæssige udfordringer i mange studier. 

Således er hovedparten af de eksisterende studier på området baseret 
på måling af saltindtag via spoturiner. Disse målinger er forbundet 
med stor usikkerhed, og derfor må resultaterne betegnes som usikre. 

ARTIKEL

Effekt af at reducere 
befolkningens 
indtag af salt 

Hvis forbrugerne sænker deres gennemsnitlige daglige 
saltindtag med tre gram, forventes det, at 400.000 færre 
danskere får forhøjet blodtryk (1). At reducere indtaget af 
salt i befolkningen er en af de indsatser, der vurderes at 
give ”mest sundhed for pengene”. WHO har således som 
en af deres top 10 globale mål at nedsætte mængden af 
salt med 30% for at forebygge såkaldte ikke-smitsomme 
sygdomme (10).
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5-6 gram  
salt dagligt
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11 gram  
salt dagligt
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Spoturinerne kan sige noget om indtag på befolkningsniveau, men er 
ikke egnet til at drage konklusioner vedrørende sygdomsrisiko analy-
seret på individniveau som fx ved kohorte- og tværsnitsstudier. De få 
kohortestudier, som har målt på gentagne 24 timers-urinopsamlinger 
til estimering af saltindtaget – frem for enkelte spoturinprøver – har til 
gengæld vist tydelig sammenhæng mellem saltudskillelse og hjerte-
karsygdomme også ved de lavere saltindtag (11).  

En række af studierne er desuden af en række forskere blevet kritiseret 
for andre faktorer, der påvirker resultaterne, herunder at tværsnits- 
og kohortestudier ikke kan sige noget om en eventuel årsags-effekt 
sammenhæng. Der kan derfor være andre faktorer end saltindtag, 
der kan forklare de fundne sammenhænge mellem lavt saltindtag og 
dødelighed, herunder at gruppen af personer med de laveste saltindtag 
samtidig kan inkludere en relativ høj andel af syge populationsgrupper. 
Typisk vil et lavt saltindhold være forbundet med et lavt energiindtag. 
En mere sikker sammenhæng kan fås ud fra kontrollerede interventi-
onsstudier. Det er dog svært at gennemføre interventionsstudier, der 
sammenligner kost og sygdomme over et langt forløb. De relativt få 
interventionsstudier, der er gennemført i forhold til saltindtag og hjerte-
karsygdom, har ikke haft tilstrækkeligt med deltagere til med sikkerhed 
at kunne sige noget om sammenhængen. Disse studier antyder dog, at 
et indtag omkring 6-7 gram per dag fører til færre tilfælde af hjertekar-
sygdomme end ved højere indtag (9).

Hvordan kan du som diætist hjælpe forbrugerne?
Generelt er det væsentligt at flytte forbrugernes fokus fra det salt, de 
bruger under madlavning og ved middagsbordet, til saltet i de varer, 
som købes ind. Bidraget fra madlavning og bordsalt udgør gennem-
snitlig kun 11-12% af det totale saltindtag. Hos nogle er bidraget dog 
langt højere, hvorfor gode råd i de tilfælde er relevant - dog ikke til 
under 5-6 gram salt dagligt. 

De største kilder til salt i danskernes kost er brød, kød og kødprodukter, 
herunder kødpålæg, men fx ost, færdigretter og lignende bidrager også 
med en del salt. Derfor kan diætister bidrage med at formidle saltfol-
derens budskaber og anbefale brug af Nøglehulsmærket og Fuldkorns-
mærket ved indkøb. Saltfolderen viser forbrugerne, hvordan måltiderne 
kan sammensættes, så der spares på salt. http://altomkost.dk/publika-
tioner/publikation/pub/hent-fil/publication/spis-mad-med-mindre-salt/.  
For særlige risikogrupper, herunder personer med et forhøjet blodtryk 
og et højt saltindtag, kan diætisterne supplere med en mere individba-
seret tilgang.

Ligeledes er det en god ide at holde fokus på en samlet sund kost. En 
kost med et lavt indhold af salt og et højt indhold af blandt andet frugt 
og grønt, fuldkornsprodukter, kartofler, nødder og bælgfrugter har 
vist sig at have større positiv effekt på blodtrykket end nedsættelse af 
saltindtaget alene (9,16).

Saltpartnerskabet
Saltpartnerskabet er et partnerskab mellem industri, interesseorga-
nisationer og Fødevarestyrelsen og skal hjælpe med at skrue ned for 
saltforbruget, herunder hos producenterne, i kantiner, på cafeer og 
restauranter. Målet for Saltpartnerskabet er at skære tre gram af den 
typiske forbrugers daglige saltindtag. 
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Af Peter Plant, professor, Universitetet i Sør-Øst Norge, pepl@edu.au.dk 

Danske vejledere er inspireret flere steder fra: De bruger ofte 
trinvise, rationelle beslutningsmodeller, tilsat lån fra konstruk-
tivismen. Og lidt fra det systemiske felt. Plus noget løsningsfo-
kuseret vejledning og narrative livs-design tilgange. Tilsammen 
en personlig blanding: en eklektisk tilgang. 

Kollektiv og individuel
’Fader, jeg har syndet’. ’Fortæl, mit barn’. Her er vejledningens urform: 
skriftestolen.  Den er religiøst betinget. En fortrolig samtale. Men megen 
anden form for vejledning foregår faktisk individuelt på samme vis, bag 
lukkede døre, under fire øjne (1). Her er vejlederne ofte inspireret af Carl 
Rogers (2), dvs. den personcentrerede vejledning. Mens den individuelle 
vejledning fylder ganske meget i vejledernes og politikernes bevidsthed 
som vejledningens (omkostningstunge) urform, så er ganske megen 
vejledning kollektiv, undervisningsbaseret eller narrativ (3). Således fx i 
systemisk orienteret gruppevejledning for unge; undervisningsbaseret 
vejledning i daghøjskoler; narrativt orienteret vejledning i folkehøjskoler; 
gruppevejledning af voksne arbejdssøgende; og gruppevejledning i andre 
pædagogiske sammenhænge (4,5,6,7,8,9). Nogle forfattere peger på det 
bevidstgørende i vejledning i fællesskaber (10). 

Rødder
Men tilbage til rødderne og den individuelle vejledning: Alfred Lehmann 
opretter i 1886 Psykofysisk Laboratorium (11). Han var grundlæggeren 
af dansk psykofysik (dvs. psykoteknik), altså tanken om at en naturviden-
skabelig og eksperimentel tilgang kobles med psykologien. Psykofysik var 
eksperimentel psykologi: Det gjaldt om at isolere sjælelige tilstande, ev-
ner, færdigheder og karaktertræk, således at de blev individuelt målbare. 
Synspunktet var (og er), at vi er udstyret med forskellige egenskaber og 
evner, som tilsammen foreskriver det optimale udfoldelsesrum. Hver har 
sin plads, sin ‘rette hylde’. Og i et sådant samfund har alt sin rette plads: 
Det er et harmonisamfund, et samfund i balance, et lykkeligt samfund. 
Det er The Society of Mutualism (12).

Det er gamle sager,… eller er det? Sagen er, at også nutidens vejledere 
har denne tankegang med som en del af deres faglige bagage: At man 
kan og bør måle, hvad måles kan, med henblik på. det bedst mulige 
match. Testes, kort sagt. Diætister vil genkende denne tilgang fra Nutriti-
on Care Process, NCP-modellen, i forhold til a) vurdering, b) diagnose og 
c) intervention i form af fx en personlig kostplan. 

Mange valg- og vejledningsteoretikere har foreslået kategoriseringer, 
især ud fra en kongruens tankegang. Holland (13) arbejder fx med seks 
typer, som hver især passer bedst til bestemte udfoldelsesrum. Er det så 
gammel snak? Langt fra. Typologi-tankegang har medvind: Er du en eks-
trovert eller introvert type? Det fortæller MBTI-testen dig (Meyers-Briggs 
Type Indicator; se fx http://www.persontests.dk/personlighedstests/mbti/). 
Enhver form for kategorisering indeholder en fare for overdreven reduk-
tionisme, men ift. diætvejledning kan fx introvert/ekstrovert dimensioner 
hjælpe diætisten til at være opmærksom på (krops)signaler i vejled-
ningssituationen. En introvert person buser ikke ud med sine meninger, 
vurderinger eller problemer. De kommer sagte, i sidebemærkninger, i 
kropssproget, i det usagte. Den ekstroverte derimod, lægger villigt sine 
synspunkter frem, har mange meninger, et livligt kropssprog, men bruger 
måske også sin udadvendthed til at dække over en indre usikkerhed. 
Kunsten som vejleder er at opfange disse forskelligheder og bruge dem 
dynamisk i samtalen.

Trinvist
Men der er mere i vejlederens metodebagage (14). I forlængelse af den 
rationelle testning i psykofysikken voksede også en interesse frem for at 
anvende rationelle beslutningstagningsmodeller i vejledning. Hele ideen 
om, at den velinformerede borger tager rationelle valg, ligger bl.a. bag 
satsningen på massive databaser til brug i det daglige vejledningsarbejde 
(se fx www.ug.dk). I denne sammenhæng har især Egans trinvise, ratio-
nelle beslutningsmodel haft stor indflydelse (15). Der er tre trin:

n Hvor er du (her og nu situation)?
n Hvor vil du hen (planer, ønsker)?
n Hvordan kommer du derhen (handling)?

Egan har udvidet denne grundmodel med tre trin i hvert af de tre trin: i 
alt ni trin. Andre har også udviklet tilsvarende modeller. Bl.a. en 5-trins
model, oprindeligt svensk, som har haft og har stor praktisk anvendelse i 
Danmark (16). Trinvise modeller giver faste holdepunkter i en vejledning. 
Et stillads, eller en spændetrøje, hvis de bliver anvendt for rigidt. Men 
langt de fleste vejledere anvender noget, der ligner. NCP-orienterede 
vejledere bruger en 4-trins model. Selv vejledere, som kalder sig coach, 
gør det: Nogle anvender fem og andre seks trin (lyt med på http://www.
dr.dk/P1/CoachingpaaP1/): Målafklaring – Forhindringer – Motivation - 
Bryd mønstret - Det ny alternativ - Den gode afslutning.

Rationelle, trinvise modeller har således en stor plads i den praktiske 
vejledning: Det er dejligt håndfast at gå sådan frem. Denne lineære 
tankegang ligger også i fx løsningsfokuseret vejledning (17). Her lægges 

FOKUS

Måder og modeller for vejledning: 
Stilladser, spændetrøjer og 
skræddersyning i vejledningen
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vægten på løsninger, der virker, snarere end problemer og deres årsager: 
”Lad være med at ændre det, som ikke er galt. Når du ved, hvad der 
virker, så gør noget mere af det. Hvis det ikke virker, så gør noget andet. 
“If it ain’t broke, don’t fix it”.

Men nogle vejledningsteoretikere tvivler på rationaliteten og fremhæ-
ver, at verden nok er mere kompliceret end som så. Måske skulle man 
ligefrem sige velkommen til tilfældet… eller i hvert fald den planlagte 
tilfældighed, Planned Happenstance eller den sikre usikkerhed, Positive 
Uncertainty (18,19)? De to dobbeltbegreber - både den tilsyneladende 
tilfældighed, som altså ikke er så tilfældig, men faktisk forberedt, OG 
tanken om, at fx personlige handlingsplaner altid indeholder et element 
af usikkerhed - repræsenterer et opgør med den lineære tænkning, som 
ligger bag megen rationelt orienteret vejledning. 

Empati og nudging
I sådanne trinvise modeller tilsætter vejlederne ofte andre tilgange. 
En meget anvendt tilgang er den personcentrerede, klientcentrerede 
metode (2). Her gælder tre hovedbetingelser: Overensstemmelse, empati 
og respekt. At mødes på lige fod betyder, at diætisten anser den vejledte 
for at være en ligeværdig samtalepartner og træder ud af  ekspertrollen. 
For der kan meget vel være andre ting på spil i vejledning, fx et upåagtet 
eller måske ligefrem skjult magtforhold. At få de vejledte til at tage de 
rigtige beslutninger fx ift. sundhedsmæssige anbefalinger er en blød og 
billig styringsteknik, en intimteknologi, hvor den vejledte tror, at hun/han 
selv har fundet frem til det rigtige valg, men hvor vejledningen optræder 
som statsmagtens forlængede arm eller vejledende hånd. Governmenta-
lity kalder bl.a. Rose (20) dette fænomen, dvs. at befordre en indre sty- 
ring i det enkelte individ snarere end en samfundspålagt ydre styring. 
Diætister vil genkende denne tilgang i forhold til fx sundhedskampagner, 
hvor den bagvedliggende tanke er, at det enkelte individ tilskyndes til 
selv at gøre det rigtige – set fra statsmagtens side. Nudging kaldes dette 
på ny-dansk (21). Og det ligger ganske tæt på, hvad Kari Martinsen (22) 
har kaldt ’svag paternalisme’, dvs. en moralsk begrundet indgriben i 
andre menneskers liv. ”Vi hjælper dig med at gøre det rigtige…, som du 
tydeligvis ikke selv magter”.

Konstruktivisme 
Som et vejledningsmæssigt svar på en (post)moderne, kompleks
samfundsudfordring havde konstruktivismen stået i kulissen i en del år, 
førend danske vejledere blev præsenteret for dette teorikompleks og de 
tilhørende vejledningsmetoder (23,24,25). Vance Peavy var en direkte 
elev af Carl Rogers og bar hans arbejde videre ind i postmoderne tider, 
hvor det ikke længere var så sikkert, at der fandtes en objektiv verden. 
Tværtimod konstruerer vi hver især vores egen version af noget, som 
kunne kaldes en virkelighed. Og netop ikke virkeligheden. Den må 
samkonstrueres. Peavy blev i stigende grad optaget af samspillet 
mellem mennesker og mellem individer og samfund i en sådan grad, 
at han betegnede sin konstruktivistiske retning som SocioDynamisk 
vejledning (26). 

Igen er der blandt danske vejledere tale om, at de lægger Peavys 
metoder – især dette at tegne leverum, anvende tryllestaven og det 
kontrafaktiske eksperiment – op i teori-/metoderygsækken. Dvs. 
oveni den trinvise tilgang, som jo egentlig stammer fra et andet 
tankesæt. På denne vis integreres nye metoder i kendte møn-

stre. På samme måde har en mere aktiviserende vejledning vundet ind-
pas i vejledningsarbejdet (27). Læg dertil konstruktionistiske, systemiske, 
filosofiske og livs-design/narrative tilgange (28,29,30,31). Tilsammen 
tegner der sig dette billede af ”syv søstre”, det vil sige en bredde i vejle-
dernes tilgange ift. de antagelser, som ligger bagved metodevalg (32):

All that jazz
Der er således rigeligt med teorier og tilhørende metoder på spil i dansk 
vejledning – og denne liste er ikke udtømmende (33): 

n træk-faktor/matchning
n kognitiv
n behavioristisk
n rationel
n løsningsfokuseret
n systemisk
n konstruktivistisk
n konstruktionistisk
n personcentreret
n sokratisk
n narrativ

Eklektisk: udvælger og sammensætter elementer fra 
forskellige områder til et hele (Fra: Den Store Danske, 
Gyldendal)
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Kidd et al. (34) har vist, at vejlederne ikke først lærer en teori og derefter 
anvender dens metoder. Vejledere bruger ikke teori direkte, men arbejder 
efter (implicitte og personlige) principper snarere end efter anvisning på 
bestemte metoder. Poulsen (35) fandt tilsvarende blandt danske vejle-
dere, at de ikke efterspørger en fastere teorigrund at bygge på - men at 
det giver et vist professionelt rygstød at kende til vejledningsteorier. Men 
en ting er at kende og kunne sine teorier og metoder - som en kortlæser 
kan. Vejlederen skal også være en kortmager, siger Collins (36), og den 
dygtige vejleder er tilmed en jazz-musiker: Denne vejleder kan, ligesom 
den gode jazz-musiker, både beherske sine instrumenter, spille sammen 
med de andre i gruppen, spille solo og - vigtigst måske - improvisere.

Eklektisk konklusion
Alt i alt: En eklektisk tilgang med mange teoretiske kilder og metode-in-
spirationer præger vejledning, hvor vejlederne oftest anvender en trinvis 
model tilsat konstruktivistiske leverums-tegninger og systemisk inspire-
rede, cirkulære spørgsmål, plus narrativt orienterede livs-designtilgange. 
Sådan ser det samlede billede ud. Med store variationer selvsagt. Mange 
vejledere er dygtige til at bruge deres favoritmetoder, men som Lindh 
(37) viste, kan der være stor forskel på den intenderede samtale og den 
faktiske, institutionaliserede samtale. De institutionelle rammer og magt-
forhold spiller kraftigt ind på, hvad der foregår i vejledningen. 
Eklektismen i vejledning forsvares af flere forfattere som måden, hvorpå 
den enkelte vejleder kan opbygge sin egen vejledningsstil (38,39). Disse 
to forfattere gør det til selvstændig pointe, at totalkoncepter og fær-
digsyede metoder er konfektionshabitter, og at der er brug for skrædder-
syning. For vejlederne bruger metoderne på deres helt egen måde - og 
udvikler en personlig vejledningsmetode. Løve og McLeod peger ligefrem 
på, at de bevidste metodevalg bliver til praktisk virkelighed, når vejlederen 
frit kan bevæge sig i en række forskellige metoder og - vigtigt - begrunde 
sine metodevalg teoretisk (Ibid.). Her sætter det personlige ejerskab ind, 
og vejlederen mestrer sine metoder i en sådan grad, at teorierne kan 
træde i baggrunden. Som at køre på cykel - når man altså først har lært 
det. Man tænker knapt nok over det. Det er zen og kunsten at vejlede.
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De syv søstre 
1) Adfærd 
Problemer skyldes, at vi er fejlprogrammerede. Løsningen 
er behavioristisk vejledning: at omprogrammere os til bedre 
eller mere effektive handlinger. 

2) Kognitiv 
Problemer skyldes, at vi oplever verden gennem et filter af 
begrænsende tolkninger af virkeligheden. Løsningen er kog-
nitiv vejledning: at opløse selvbegrænsende holdninger og 
overbevisninger og lære at tolke virkeligheden på nye måder, 
så vi kan leve livet fuldt ud. 

3) Systemisk 
Problemer skyldes, at vi indgår i dysfunktionelle relations-
mønstre. Løsningen er systemisk vejledning: at bryde med 
uhensigtsmæssige roller og lære at relatere til andre menne-
sker på nye og mere hensigtsmæssige måder. 

4) Psykodynamisk
Problemer skyldes barndom og opvækst. Løsningen er at få 
ryddet op i fortiden og gamle fortidsbestemte mønstre. 

5) Eksistentialistisk
Problemer skyldes, at vi ikke ser eksistentielle grundvilkår i 
øjnene. Løsningen er filosofisk vejledning.
 
6) Humanistisk 
Problemer skyldes, at vi er i livet for at lære og for at udfolde 
vores dybeste potentialer - men ikke altid magter det. Løs-
ningen er at lære af alt, hvad vi oplever og integrere de indre 
ressourcer, som vi skal bruge for at leve et godt liv og blive til 
endnu mere af det, vi allerede er. Her er coaching-orienteret 
vejledning på sin plads.

7) Transpersonel 
Problemer og udfordringer skyldes, at vi har mistet kon-
takten med det, der er større end vores individualitet og 
har glemt, hvem vi i virkeligheden er. Løsningen er spirituel 
vejledning: at vågne op og opdage, hvem og hvad vi i virke-
ligheden er. 
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Birte bøvler med sin kost og vægt. Hun ved, at hun ville få det 
bedre, hvis hun lagde sine kostvaner om og ikke købte fede 
færdigretter. Ja, det er hurtigt, men det er for kalorieholdigt, 
og hun spiser alt for meget ad gangen, når emballagen er 
brudt. Jo mere vægten stiger, jo mere ondt får hun i knæ og 
fødder, og jo mindre overskud har hun til at bevæge sig. Så trø-
stespiser hun i snacks og chokolade. Pga. det høje kolesteroltal 
og den store vægtstigning sender lægen en henvisning til en
klinisk diætist.

Diætisten Katrine har hørt historien før. Men i stedet for at køre frem 
med en række standardråd, griber diætisten bevidst denne opgave an 
ud fra to vejledningstilgange: 
a) en konstruktivistisk tilgang og 
b) en trinvis. Hun kobler de to på eklektisk vis:

Den konstruktivistiske tilgang tager udgangspunkt i den tanke, at 
man ikke kan vide, hvad andre mennesker tænker, hvordan de kon-
struerer deres virkelighed. Så opgaven for Katrine er at gå på opdagel-
sesrejse ind i Birtes univers. Hvordan tænker Birte om sin kost? Til den
del griber hun et stort stykke papir i A3-format og beder Birte om at 
tegne sit liv op, sådan som det ser ud nu (fx i form af en cirkel eller et 
træ eller vej eller et skib: metaforerne står i kø her): Hvem er vigtige i 
Birtes liv, og hvordan påvirker de hende og hun dem? Hvor kommer 
hendes ideer om kost fra? Hvor går det galt? Hvordan omsætter hun 
sine gode tanker til handling… eller måske netop ikke? Katrine stiller 
disse små, opmuntrende spørgsmål uden på forhånd at fiske efter el-
ler forvente et bestemt svar. Katrine er netop ikke ved at give råd: Hun 
er ved at vejlede i den forstand, at hun hjælper Birte med at folde sit 
univers, sine tanker, sine dilemmaer ud, ud fra en konstruktivistisk 
tilgang. Nu har de en illustration, noget på papir. Noget at holde fast i 
og kan sammen gå videre.

Den trinvise tilgang giver en robust ramme at arbejde i.  
Den stiller de tre enkle spørgsmål: 

Hvor er du (her og nu situation)?
Hvor vil du hen (planer, ønsker)?
Hvordan kommer du derhen (handling)?

Men diætisten Katrine nøjes ikke med at sidde på en stol og tale sa-
gen igennem ud fra denne trinvise model. Det er for stillestående og 

for abstrakt. Så hun deler sin model med Birte, konkret og kropsligt. 
Hun inviterer Birte til at gå modellen sammen med hende: På gulvet 
lægger Katrine tre stykker pap, hvor hun med stor skrift har skrevet 
hhv. NU, HVORHEN og HVORDAN. Og det første trin har Birte sat 
mange ord på og tilmed illustreret. Så NU ved de begge en hel del 
allerede. Hun ridser nogle hovedpunkter op. Men HVOR vil hun hen? 

De træder sammen ind i trin to, og Birte sætter med Katrines hjælp 
ord på visioner/drømme/mål for fremtiden i forhold til kost. Måske 
har de brug for at besøge trin 1 igen, inden de går videre. Der kunne 
jo være flere ting, som var værd at nævne, eller som Birte nu føler en 
tryghed til at udtrykke. Nu videre til trin tre, HVORDAN: handlings-
perspektivet. Hvad skal der ske? Hvornår? Hvad kan Birte gøre selv? 
Hvad skal hun have hjælp til? Hvem og hvad er hjælperne? Hvor 
ligger forhindringerne hos hende selv eller i hendes omgivelser og 
livsvilkår? Måske får de brug for at genbesøge de tidligere trin, inden 
de slutter af med en aftale om hvilke handlinger og hvornår. En kort 
opsummering og evaluering af denne måde at gribe kostvejledning an 
på runder forløbet af. 

Denne kostvejledning er en sam-tale, en sam-konstruktion, men den er 
også en kropslig erfaring. Birte og Katrine flytter sig – sammen – ved at 
gå modellen. Og det er helt bevidst.
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Af Mona Mikkelsen, klinisk diætist, Favrskov kommune, momi@favr-
skov.dk og klinisk diætist Jette Thomsen Fabricius, Favrskov kommune, 
jfab@favrskov.dk

I foråret 2017 arrangerede Sundhedsafdelingen i Favrskov kommune 
et tværfagligt uddannelsesforløb i metoden ACT. 

Hvad er ACT?
Acceptance and Commitment Therapy (også kaldet ACT, udtalt som 
et ord og ikke som bogstaverne A-C-T) er udviklet fra midten af 
80’-erne af bl.a. den amerikanske professor Steven Hayes. ACT kan 
anvendes på tværs af fag og kerneydelser (1,2).

ACT kan især bruges til de borgere, som spiser og drikker eller mod-
sat undgår at spise og drikke for at undgå følelser, tanker, ubehag mv. 
ACT handler om at skabe trivsel, mening og engagement i livet – altså 
at leve et liv baseret på sine egne værdier. ACT er oplevelsesbaseret 
(1).

En grundlæggende antagelse i ACT er, at lidelse, fx ubehagelige 
tanker, er normalt og en uundgåelig del af det at være menneske. 
Det er samtidig en antagelse, at jo mere vi kæmper imod de svære 
ting i livet, desto mere risikerer vi, at de fylder. Ved hjælp af forskellige 
øvelser og metaforer i samtalen, får borgeren en øget bevidsthed og 
værktøjer til i højere grad at træde tilbage og observere sine tanker 
og følelser (defusion) – og få øje på dem, som netop det de er, blot 
tanker og følelser, og ikke sandheder og fakta. Vi arbejder hen imod, 
at borgerne får en større accept af at være i de svære ting i livet frem-
for at kæmpe imod dem, fx ved at overspise. Det er ikke usædvanligt, 
vi hører borgere fortælle, at de spiser, fordi de er trætte, stressede, 
bekymrede, har trang, er kede af det eller pga. andre ubehagelige 
følelser og tanker (1).

I ACT arbejder vi med de ting, som man kan ændre og kontrollere, 
fremfor alt det, man ikke har kontrol over. Hvis vi bruger al vores 
energi på problemer og udfordringer, og hvis vi prøver at skubbe ube-
haget væk ved fx at spise eller undgå at spise, så glemmer vi de andre 
ting i livet, og positive handlinger får mindre plads. Derfor er der i 
ACT opmærksomhed på at tydeliggøre borgernes værdier og på at 
sikre, at deres handlinger styrer mod et værdifuldt liv. Fokus på værdi-
er giver retningsliner for adfærd over tid – ikke blot her og nu (1).

Hvis vi ønsker en sund livsstil, kan vi få brug for at acceptere og give 
plads til oplevelser, der kan være ubehagelige, fx afsavn, når vi vælger 
ikke at handle på trang, unyttige tanker, som fx årsagsforklaringer 
på, hvorfor vi ikke behøver at vælge sundt lige nu: ”Jeg kan vente 
til på mandag”, ”jeg kan ikke holde det alligevel”. Den forskning, 
ACT bygger på, viser, at når vi prøver at kontrollere ubehag, sker det 
paradoksale, at disse fænomener tiltrækker sig mere opmærksomhed 
og kommer til os med større intensitet. Det er en fælde, som kan be-
grænse vores handlerum og den vitalitet, man kan skabe i sit liv (1,3).

Eksempel på ACT
Jane 40 år, BMI 42 og overspiser, hjemmeboende søn med en psykia-
trisk diagnose
Med tilladelse fra Jane (opdigtet navn) beskrives her en vejledningssi-
tuation, hvor modellen Matrix fra ACT-metoden benyttes i en ernæ-
ringsbehandling (Fig.1).

ACT og MI (Motivational Interviewing/ Den Motiverende Samtale)
ACT og MI kan bruges hver for sig og sammen. Vi kan fx starte en 
samtale med at tegne en streg vandret hen over en tavle. Til venstre 
skriver vi 0 og til højre 100. Herefter kan vi spørge: ”Hvor på denne 
skala ligger din nuværende sundhed og dine nuværende kostvaner?” 
0 er det, som vi slet ikke kan holde ud, og 100 er det helt optimale 
(4). Her svarer Jane 48. Derefter spørger vi: ”Hvad er det, der gør, at 
du ikke er på fx 20?”. Janes svar vil pege på de ressourcer, hun har. 
Fx siger Jane ”Jeg får både morgenmad, frokost og grøntsager hver 
dag”. Der skal ikke spørges modsat, fx: ”Hvad gør, at du ikke er på 
80?” Borgeren skal nok få mulighed for at fortælle om alt, hvad der 
ikke går godt (4) (Fig. 1 A).

Barrierer
Vha. ACT kan vi dernæst undersøge, hvilke barrierer der står i vejen 
for den adfærd, som borgeren gerne vil have. Det kan fx være bekym-
rende tanker, ubehagelige oplevelser, lavt selvværd, manglende tro på 
egne evner. Her går vi ikke så dybt ind i selve barrieren, vi laver blot en 
liste (1). Jane er fyldt op med bekymringer for sin søn (Fig.1 B).

Adfærd
Dernæst begynder vi at undersøge borgerens typiske handlestrate-
gier i forhold til følelsesmæssigt ubehag. Fx kan vi spørge borgeren: 
”Hvis jeg satte et kamera op i hjemmet hos dig, hvad ville jeg så se 
dig gøre, når du har det ubehageligt?” Her listes således borgerens 
forskellige måder at blive diverse negative tanker og følelser kvit. Hun 
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får overblik over, hvilken adfærd hun vil væk fra (1). Jane overspiser 
og er inaktiv (Fig.1 C).

Hjælpsomt
Når dette er gjort, udforsker man i fællesskab, hvorvidt disse stra-
tegier på sigt har været hjælpsomme ift. det liv, borgeren ønsker at 
leve, og hvad strategierne har kostet borgeren i forhold til tid, energi, 
sundhed osv. Alt i alt ser man altså på, hvorvidt borgerens anstrengel-
ser har bragt hende nærmere den tilværelse, som hun gerne vil leve, 
samt hvordan det har påvirket den generelle livskvalitet (her ses det 
ofte, at borgeren faktisk i høj grad har anstrengt sig meget, mens pro-
blemerne imidlertid blot bliver større, samtidig med at livskvaliteten 
mindskes). Her får borgeren overblik over funktionen af nuværende 
strategier og kan fx få øje på, at flere af strategierne hjælper på kort 
sigt, men ikke på den lange bane (1). Det bliver tydeligt for Jane, at 
flere af nuværende strategier ikke er hjælpsomme for hende (Fig.1 D).

Herefter arbejdes der mod en erkendelse af, at så længe borgeren er 
fikseret på at prøve at kontrollere, hvad hun tænker, og hvordan hun 
har det, så er hun fanget i en ond cirkel af ubehag. Dette indebærer 
eksempelvis, at det ikke er bekymringerne i sig selv, som er proble-
met, men snarere den adfærdsmæssige samt psykologiske energi, 
der bruges på problemløsning, uden problemerne forsvinder. Således 
ses det fx, at diverse tanker omkring bl.a. selvværd, kropsopfattelse 
osv. til tider undgås eller søges fjernet ved hjælp af fx spisning, social 
tilbagetrækning, osv. Hermed er man potentielt havnet i en ond cirkel 
af tanke- og følelsesmæssig undgåelse, som imidlertid synes at for-
stærke problematikken yderligere, samtidigt med at livet ofte står på 
standby i forhold til andre vigtige områder såsom fx ens børn, sociale 
relationer, sundhed, generelle velvære (1).

Værdier
Interventionen rettes derefter mod en kortlægning af det, som er 
mest vigtigt i borgerens liv, såsom hvilket liv ønsker borgeren at leve.

Hvad er vigtigt for hende, hvordan ønsker hun at være overfor andre 
og overfor sig selv? Når disse grundlæggende værdier er identifice-
rede, diskuteres muligheden for villighed til at føle ubehag som fx 
trang, nedtrykthed osv. til fordel for at gøre det, som rent faktisk er 
værdifuldt for borgeren. Det er med andre ord kun muligt at flytte sig 
i ens ønskede retning, såfremt man er villig til at opleve modstand og 
ubehag. Det kan være vigtigt at acceptere, at ubehag kommer og går, 
og i stedet for at kæmpe imod, så kan det være hjælpsomt at gå i ret-
ning af det, som giver mening og værdi. En værdi er ikke baseret på 
følelser, men på hvordan vi ønsker at være og leve vores liv, det kan fx 
være ønskede handlinger og væremåder (1). Jane når frem til værdier 
i forhold til sin søn og sin egenomsorg (Fig.1 E).

Ønsket adfærd
Endeligt sættes en række mål, som kommer på baggrund af bor-
gerens værdier, og der arbejdes med henblik på effektiv handling i 
forhold til opnåelse af disse. Her skabes fokus på, hvilken adfærd 
borgeren ønsker at komme hen imod. Her kunne vi fx spørge: ”Hvis 
jeg satte et kamera op hjemme hos dig, hvad ville jeg så se dig gøre 
mere af, hvis du udlevede dine værdier og havde det godt?” Der skal 
således arbejdes hen imod konkrete adfærdsmæssige mål, og ikke 
følelsesmæssige mål (1). Janes ønskede adfærd adskiller sig fra nuvæ-
rende adfærd (Fig.1 F).

Opsummering
Opsummerende ses det således, at en ACT-intervention handler om at 
reducere den indflydelse, som diverse tanker og følelser har på borge-
ren og hendes adfærd. Ernæringsbehandlingens fokus rettes mod stør-
re accept og villighed til at opleve ubehag samt en øgning af borge-
rens generelle nærvær i nuet. Der fokuseres også på en identificering 
af borgerens vigtige værdier og mål for livet samt på engagement og 
aktiv handling i denne sammenhæng til trods for potentielle kognitive 
og emotionelle barrierer i forbindelse hermed. Målet er alt i alt para-
doksalt nok ikke, at borgerne skal føle sig bedre, men at borgeren skal 

Figur 1. Matrix lavet på en tavle sammen med Jane under en vejledning  

 

 
 

A 

B 

C 

D E 

F 

Figur 1. Matrix lavet på en tavle sammen med Jane under en vejledning

19



Referencer
1. Harris R, ACT Teori og Praksis, Dansk Psykologisk forlag, 1. udgave, 5. oplag, 2015

2.  Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes and outcomes, Behaviour Research and Therapy, Volume 44, Issue 1, januar 2006

3. Harris R, Lykkefælden, Dansk Psykologisk forlag, 1. udgave, 6. oplag, 2015

4. Rosdahl G, Den Motiverende Samtale i Teori og Praksis, Munksgaard, 1. udgave, 3. oplag, 2013

kunne være med sine følelser i nuet uden at være styret af dem, og i 
stedet leve et meningsfuldt liv i overensstemmelse med værdier.

Jamen – vi er jo hverken psykologer eller terapeuter
Kan vi så godt anvende ACT-metoden? Ja! ACT er en måde at være 
i tilværelsen på med nærvær (Fig. 2, boks 1), kontakt til sine værdier 
(Fig. 2, boks 2) og en adfærd (Fig. 2, boks 3) der går i retning af et 
værdibaseret liv. ACT kan bruges til at skabe overblik over nuværende 
barrierer, som står i vejen for ønsket adfærd. ACT kan synliggøre vores 
nuværende strategier, når vi møder ubehag, og vi kan få overblik 
over, hvorvidt disse strategier er hjælpsomme på både kort og lang 

sigt (Fig. 2, boks 4-5). ACT kan hjælpe borgeren til at stoppe med at 
kæmpe imod smertefulde fornemmelser, indre tanker og følelser, og 
i stedet for at kæmpe imod, kan det læres at lade ubehaget være og 
alternativt være med til stede i nuet og gøre det, som er vigtigt (Fig. 
2, boks 6) (1).

Har du lyst til at læse mere om ACT, så er der andre interessante be-
greber og konkrete øvelser, som det er værd at fordybe sig yderligere i. 
Læs mere i bøgerne “ACT teori og praksis” og “Lykkefælden” af Russ 
Harris.

Figur 2. De 6 kerneprocesser i ACT samlet i ACT’s ”Hexaflex” (1)
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Figur 2. De 6 kerneprocesser i ACT samlet i ACT’s ”Hexaflex” (1)

Kender du rammeplanen 
”Vejledningspædagogik i diætbehandling”?
Målgruppen for rammeplanen er autoriserede kliniske diætister, der varetager individuel diætbehandling af 
patienter i den primære og sekundære sundhedssektor i Danmark, samt studerende ved Professionshøjsko-
lerne, der læser på Professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed, med speciale i klinisk diætetik. 
Vejledningspædagogik handler om opdragelse, undervisning og læring i relationen mellem en klinisk diætist 
og en patient. Det handler altså om at facilitere læring hos patienten i forhold til håndtering af kostrelatere-
de problemstillinger. Det didaktiske spørgsmål for den kliniske diætist omhandler begrundede overvejelser 
over, hvorfor man i diætvejledning handler og agerer, som man gør.

Se www.diaetist.dk/viden/fakds-publikationer/rammeplaner/vejledningspaedagogik/
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Af Lisa Bolting, klinisk diætist, vejledningschef, Liva Healthcare,  
lb@livalife.com

LIVA Healthcare – i daglig tale blot LIVA - er et nyt digitalt sundheds- 
pædagogisk redskab til at hjælpe borgere til en sundere livsstil, 
som foreløbig er implementeret i 15 kommuner. LIVA er kort sagt 
livsstilscoaching via en app målrettet risikoborgere og patienter 
med kroniske sygdomme såsom diabetes, hjertekarsygdom og KOL. 
Løsningen er udviklet på baggrund af mere end 15 års erfaring med 
digital livsstilsændring gennem NetDoktor, SlankeDoktor og senest 
SundhedsDoktor med erfaringer fra flere end 140.000 brugere (1-3).
 
LIVA´s mission er at hjælpe borgere til en sundere livsstil og dermed 
et bedre liv på en omkostningseffektiv måde, der sikrer, at langt flere 
borgere kan få hjælp til en sundere livsstil. Det er LIVA´s vision, at 
digital livsstilscoaching vil være den foretrukne forebyggende inter-
vention for borgere i risiko for at udvikle kroniske sygdomme, hånd i 
hånd med traditionel medicinsk behandling for at hindre eller forsinke 
udvikling af komplikationer. 

LIVA adskiller sig fra andre digitale løsninger ved, at den personlige og 
empatiske relation mellem vejlederen og borgeren er i centrum, mens 
teknologien faciliterer, at den personlige vejledning kan leveres om-
kostningseffektiv og brugervenlig. Med få ressourcer kan der holdes 
løbende kontakt med de borgere, der har brug for et forløb. Både ved 
vejledning et par gange om ugen, men også, når der kun er behov for 
vejledning eksempelvis hver 3. måned.

Beskrivelse af produktet
Borgeren henter LIVA på sin Smartphone og møder oftest sin vejleder 
i et første fysisk møde. LIVA er også udviklet til web, men om muligt 
anbefales telefonen, da det giver den bedste oplevelse af nærhed til 

vejlederen i form af notifikationer og direkte beskeder, når denne har 
været forbi. 

Borgeren kan dele spørgsmål, kommentarer og problemstillinger 
med sin vejleder løbende både med video og skrift, og skal desuden 
dagligt – på en enkel måde – registrere på de mål og den plan, der er 
opstillet sammen med vejlederen.

Vejlederen kan i et cockpit følge udviklingen i fx motion, kost, søvn, 
blodsukker og meget mere. Vejlederen sender, ligesom borgeren, sin 
vejledning enten på skrift eller video.

Vejledningen foregår asynkront. Dette betyder, at borgeren kan se, 
hvornår (indenfor 72 timer) vejlederen ”kigger forbi”. Parterne er ikke 
online samtidigt, og der udføres ikke chat i realtid.

Metoden giver på flere punkter en stor frihed for både vejleder og 
borger. Vejledningen kan udføres på alle tidspunkter af arbejdsda-
gen. Vejledningen kan udføres i planlagte tidsrum, men også hvis en 
patient har meldt afbud, da det tager få minutter at gå ’på arbejde’ 
på LIVA. For borgeren giver det en frihed ikke at skulle møde til aftalte 
tidspunkter i et venteværelse, men i stedet få vejledning leveret ’på 
farten’. For vejlederen giver det desuden frihed til at vejlede, når man 
har tid.

Vejledning af sundhedsprofessionelle
Et af de helt centrale elementer i LIVA-platformen er den personli-
ge relation mellem bruger og sundhedsfagligt personale formidlet 
digitalt. Dette element har vi specialiseret os i siden 2002, og vi står 
derfor i dag med et ganske effektivt værktøj til at drive og håndtere 
stor digital vejledningsvolumen.
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I LIVA-platformen findes en lang række funktioner, som alle under-
støtter borgeren i en langsigtet livsstilsændring. Isoleret set er det 
dog funktionen omkring dialogen og relationen mellem borgeren og 
sundhedsvejlederen, som er vigtigst. Det er således ikke appen i sig 
selv, som er den primære drivende kraft i livsstilsomlægningen, men 
netop den relation og dialog, der faciliteres i platformen. 

Et typisk forløb for en Liva borger
Vi anbefaler, at alle borgere får en fysisk opstartssamtale med deres 
vejleder for at danne en personlig relation med den effekt, dette giver. 
Denne opstartssamtale afdækker ikke kun, hvilke mål og planer, der 
skal arbejdes efter, men også hvorvidt digital livsstilsomlægning er det 
rette for den enkelte borger. 

I det første møde opsættes realistiske mål og planer, og LIVA gen-
nemgås, så borgeren er tryg, inden man slippes løs på egen hånd. Det 
aftales individuelt, hvor mange vejledninger den enkelte får tilbudt, 
og der forventningsafstemmes på de parametre, som er vigtige for 
handleplanen.

Hvem kan have glæde af digital vejledning?
Selve omkostningen ved at vejlede digitalt ligger som beskrevet især 
i den indledende samtale, hvortil der afsættes mellem 45 og 90 
minutter. Herefter bruges der fra 5-15 minutter pr. vejledning, helt 
afhængigt af den enkelte borgers behov, og hvor aktiv han/hun er på 
platformen. 

Ud over vejledningen, der sendes individuelt, har vejlederen mulighed 
for at sende beskeder til udvalgte grupper eller til alle brugere på 
én gang. Det kan fx være, at det ønskes at gøre opmærksom på et 
foredrag til alle borgere med diabetes.

LIVA bliver anvendt primært til diabetikere, overvægtige, hjertekar- pa-
tienter, ryge- og alkoholafhængige, kræftsyge, psykisk udfordrede, men 
også til gravide, stressramte, genoptræningsforløb mv. Fællesnævneren 
er ønsket om støtte til livsstilsomlægning eller styring af en lidelse.

Forskning 
Digitale løsninger har tiltrukket sig opmærksomhed grundet deres 
potentiale for lave omkostninger, skalerbarhed og let tilgængelighed 
samt brugerkontrol (4,5). Nylige litteratur-reviews konkluderer, at 
digitale interventioner kan opnå fordelagtige livsstilsændringer (1, 4, 
6-9). Generelt er digitale interventioner dog lige så udfordrede som 
traditionelle interventioner i forhold til at fastholde livsstilsændringer 
over tid. Flere forskningsprojekter har påvist, at Liva kan medføre sig-
nifikante vægttab over tid. I et prospektivt studie fra 2014 opnåedes 
et vægttab på 7 kg (95% CI 4,6-9,3 kg) blandt 21 overvægtige efter 
20 måneder (10). I et randomiseret studie fra 2017 sås et gennem-
snitligt vægttab på 5,4 kg blandt 32 mænd med type 2 diabetes, 

som fuldførte programmet i 12 måneder (1). Endelig observerede et 
pilotstudie blandt diabetikere, der havde anvendt LIVA i mere end 
3 måneder, et vægttab på 4,7 kg. Studiet konkluderede, at LIVA er 
omkostningseffektivt blandt diabetikere i et kommunalt perspektiv 
allerede et år efter implementering.     

Det er et kerneområde for LIVA at deltage i forskningsprojekter, for 
konstant at udvikle LIVA baseret på nyeste viden. Med hastig tekno-
logisk udvikling og et stigende antal digitale muligheder for adfærd-
sændringer er der behov for evaluering af effekt og omkostningsef-
fektivitet med fokus på de faktorer, der er bestemmende for effekten 
på de respektive borgere (4). LIVA samarbejder med flere større 
forskningsprojekter, såsom DD2-projektet (Dansk center for strategisk 
forskning i type 2 diabetes) og Aquire-projektet, hvor LIVA anvendes 
som den digitale platform.
Fra januar 2018 iværksættes et stort observationsstudie i samarbejde 
med Forskningsenheden for Almen praksis ved Syddansk Universitet 
og fem danske kommuner, hvor 300 borgere i risiko for at udvikle 
kronisk sygdom eller med kendt kronisk sygdom vil blive tilbudt LIVA 
og fulgt over en periode på 3 år, såvel ift. biokemiske markører samt 
spørgeskemaopfølgning og i de nationale sundhedsregistre. Dette 
studie vil evaluere effekten af LIVA på BMI, HbA1c, aktivitetsniveau 
og livskvalitet samt vurdere omkostningseffektiviteten af LIVA, alt 
sammen i et kommunalt perspektiv. Herudover vil studiet beskrive 
sammenhænge mellem sociodemografiske og anvendelses-karakteri-
stika for patienternes fastholdelse på og effekten af LIVA. 
LIVA har desuden et panel af testbrugere, der gennem fokusgruppe-
interviews hjælper med at belyse udfordringer og fokusområder for 
kontinuerlig udvikling af platformen og vejledningsprogrammerne.   
Endelig er det helt centralt, at al data opsamlet gennem LIVA konti-
nuerligt analyseres med det formål at finde sammenhænge mellem 
brugeradfærd, vejlederadfærd og effekten af LIVA, sådan at man hele 
tiden kan forbedre LIVA.  

Liva Healthcare har eksisteret siden 2015 og bygger på erfarin-
gerne opsamlet i SlankeDoktor tilbage fra 2002.
Kontoret ligger på Holmen i København, hvor administration, 
salg og udvikling holder til.

16 danske kommuner bruger nu Liva. En række større virksom-
heder bruger Liva, såsom Danica Pension.
Der drives omfattende forskning på platformen i samarbejde 
med Syddansk Universitet.

Se mere på www.livahealthcare.com
Kontakt Lisa Bolting på lb@livahealthcare.com eller 
Tlf. 20615383 for yderligere information

Vejleder ved skærm Lisa Boltring
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Fresubin® er fødevarer til særlige medicinske 
formål. Kan købes på apoteket.

* Den nationale Kosthåndbog

Hvis du vil vide mere, kan du besøge 
vores hjemmeside:
www.fresenius-kabi.dk
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Model for bachelorartikler
Bachelorartiklen bør fylde max 7500 anslag, inkl. mellemrum, figurer 
og referencer. Artiklens opbygning bedes følge nedenstående opbyg-
ning og i øvrigt overholde retningslinjerne i Manuskriptvejledning,
Diætisten (2014). 

Fængende resume: Resume benyttes til at tiltrække læsere til din 
artikel, hvorfor det er vigtigt at skrive et kort, men fængende resume. 
Resume må maksimalt fylde 450 anslag.

Baggrund: skal som minimum indeholde en kort beskrivelse af:
 
n Kort introduktion til opgavens emne
n  Kort introduktion til de mangler/uafklarede områder indenfor em-

net, som leder op til opgavens formål/hypotese
n Tydelig formulering af opgavens formål/hypotese

Metode/videnskabsteori: Beskriv den metode/videnskabsteori, som
er anvendt i opgaven. Ved litteraturstudie bedes du angive, i hvilke 
databaser der er søgt artikler, hvilke søgeord er anvendt, inklusion 
og eksklusionskriterier, evt. afgrænsning af tidspunkt for publicerede 
artikler (fx artikler publiceret efter 1990), samt dato/måned for foreta-
get litteratursøg. 

Hvis du har lavet et klinisk projekt/fieldwork eller anden observation/
spørgeskema etc., bedes du beskrive metoden tydeligt, som eksem-
pelvis detaljer vedr. studiedesign, målemetoder og skemaer anvendt. 
Videnskabsteori, hvis relevant, skal beskrives kort, tydeligt og præcist. 

Resultater: præsenter opgavens fund, og suppler gerne resultater 
med figurer/tabeller – husk figur- og tabelnavn, inkl. evt. forklaringer. 
Beskriv som minimum: 

n antal inkluderede patienter/borgere/artikler (hvis litteratursøg)
n frafald eller eksklusion (af patienter/artikler), samt årsag hertil
n resultater på relevante endepunkter

Perspektivering/formidling af praksisrelaterede overvejelser 
Beskriv, hvad du vil gøre/bruge den nye viden til, hvad burde under-
søges videre, og hvordan kan nuværende fund ændre/påvirke vores 
praksis? Perspektiveringsafsnittet skal vægtes højt.

Referencer 
Brug maksimalt 20 referencer i artiklen. Har du flere end 20 referen-
cer, kan der refereres til din bachelor-/masteropgave, som uploades på 
FaKD’s hjemmeside. 
Link til FaKD’s hjemmeside, hvor hele din  
bachelor-/masteropgave kan findes og læses.

Bachelor 

Redaktionen på Diætisten og FaKD  
ønsker alle nye bachelorer tillykke 
I har genereret ny viden og indsigt, og vi opfordrer jer hermed til at dele
denne viden. Indsend et kort resumé af din bachelor til redaktoermail@diaetist.dk, 
og få evt. din opgave bragt i Diætisten.

Her kan du læse om den nye model for bacheloropgaver, 
som optages til trykning i bladet.

Som medlem af FaKD får du bl.a.:
n   ASPEN Guidelines
n   Center for kliniske retningslinjer - Ernæring
n   EFAD Reports and Papers
n   ESPEN Guidelines

n   Fri download af Cochrane reviews - i databasen 
findes gennemgang af videnskabelig litteratur

n   Nationale Kliniske Retningslinjer - Sundhedssty-
relsen

n   PubMed *
n   SveMed+**

* ”comprises more than 26 million citations for 
biomedical literature from MEDLINE, life science 
journals, and online books. Citations may include 
links to full-text content from PubMed Central 
and publisher web sites”

** ”är en bibliografisk databas som innehåller 
referenser till artiklar från skandinaviska tidskrif-
ter inom ämnesområdena medicin, odontologi, 
hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och 
sjukgymnastik. Länkar till fulltext förekommer”

Vidste du, at du bl.a. kan finde faglig litteratur
 og rapporter på hjemmesiden?
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Af Luise Persson Kopp, NCP projektleder,  
klinisk diætist, lk@diaetist.dk

I december 2017 har The Academy of Nutrition 
and Dietetics (AND) udgivet en artikel om Nutri-
tion Care Process modellen (NCPM), der afløser 
tidligere artikler om modellen og giver et grun-
digt indblik i de opdateringer og ændringer, der 
er kommet i modellen siden 2012 (1). 
I denne artikel beskrives ændringerne, der som 
følge deraf er kommet med i den danske udga-
ve af NCP terminologien.

NCPM beskriver selve processen ved at redegø-
re for de ernæringsprofessionelles arbejdsgange 
i regionalt, kommunalt og privat regi. Der er 
mange fordele relateret til brugen af NCPM og 
den tilhørende terminologi, hvor især fælles 
terminologi, fælles referenceramme, kritisk 
tænkning og dokumentation bør nævnes 
(1). Der er med tiden sket en del ændringer i 
modellen, hvor opmærksomheden især er rettet 
mod modellens centrum ”interaktion mellem 
individ/gruppe og ernæringsprofessionel” samt 
”kvalitetssikring” (1,2). Derudover har der været 
fokus på at fremme anvendelsen af et kortfattet 
og præcist sprog i modellen (1). 

NCP består af fire forskellige, men alligevel 
forbundne trin: ernæringsudredning og revur-
dering, ernæringsdiagnose, ernæringsinterven-
tion, ernæringsmonitorering- og evaluering (2). 
De fire trin kan opdeles i to faser, hvor den ene 
er identifikation af et problem, og den anden 
problemløsning. Det er vigtigt at kende forskel 
på faserne, hvor ernæringsudredning og revur-
dering samt ernæringsdiagnose er i første fase: 
identifikation, og ernæringsintervention og 
ernæringsmonitorering- og evaluering i anden 
fase: løsning. Det er vigtigt altid at færdiggøre 
et trin, før der fortsættes til det næste, hvor 
det i praksis er sædvanligt at vende tilbage til 
foregående trin som følge af nye informationer. 
Nye informationer, som fortalt ved opfølgende 
vejledninger, opdateret patientjournal, e-mail 

konsultationer og lignende, kan føre til behov 
for at revurdere, opdatere ernæringsdiagnose, 
tilpasse ernæringsintervention og/eller opdatere 
mål og monitorere ændringer/outcomes (1). 

NCPM er med til at kvalitetssikre og skaber en 
ensartethed i ernæringsbehandlingen, hvis den 
anvendes af den ernæringsprofessionelle til 
dagligt (1). 

NCPM
NCP modellens fundament er dens cen-
trum ”interaktion mellem individ/gruppe 
og ernæringsprofessionel”, der omfatter de 
mange forskellige områder, hvor der praktiseres 
ernæringsbehandling. ”Individ/gruppe og er-
næringsprofessionel”, hvoraf grupper refererer 
både til demografiske grupper samt til andre 
identificerbare grupper, fx et hold borgere fra 
en diabetesskole, eller en gruppe patienter fra 
et hjerterehabiliteringshold. Under betegnelsen 
individ/gruppe hører også pårørende, bl.a. 
familie og plejepersonale samt andre støttende 
instanser, såsom kontaktpersoner og støtteper-
soner (1,2). 
Interaktion, der er ændret siden den gamle 
model (tidligere benævnt ”forhold”), beskriver 
det dynamiske samspil mellem den ernærings-
professionelle og patienten**. Der er valgt 
at anvende ordet interaktion, fordi det bedre 
beskriver det samspil, der er mellem patient og 
den ernæringsprofessionelle, samt at de påvir-
kes gensidigt af deres handlinger (1). 

Ernæringsudredning og revurdering: trin 1
Ernæringsudredning er en kontinuerlig proces, 
hvor de indsamlede data sammenlignes med 
anbefalinger, ernæringsvejledninger, evidens, 
og/eller målsætninger som fx vækstkurver, 
diætanbefalinger og individuelle anbefalinger. 
Det første trin er utroligt vigtigt, og selvom
den ernæringsprofessionelle kender til frem-
gangsmåden fra praksis, er det den systema-
tiske fremgangsmåde i trin 1, sammen med 
den standardiserede terminologi, der fremmer 
ensartet og systematisk dokumentation. 

Desuden fremmer den kritisk tænkning, støtter 
op omkring kommunikation mellem patient og 
ernæringsprofessionel, tværfagligt og tvær-
sektorielt samarbejde, samt kvalitetssikrer be-
handling for patienter med ernæringsrelaterede 
problemstillinger (1,3). For at kunne identificere 
eventuelle ernæringsrelaterede problemer, skal 
den ernæringsprofessionelle indsamle, analysere 
og vurdere relevante informationer fra samtalen 
med patienten samt fra journal/henvisning 
el.lign. Alt efter i hvilken sammenhæng (region, 
kommune, privat), vejledningen finder sted, 
afhænger den kritiske tænkning også af den 
ernæringsprofessionelles erfaring.

Informationer, der indsamles, fører til valg af 
ernæringsdiagnose i trin 2. Informationer, der 
indsamles under opfølgende samtaler/vejlednin-
ger, danner grundlaget for revurderingen og en 
eventuel justeret eller løst ernæringsdiagnose. 
Ved en opfølgning starter den ernæringspro-
fessionelle, hvor vedkommende sidst sluttede, 
nemlig ved trin 4: ernæringsmonitorering- og 
evaluering. I revurderingen (ved en opfølgende 
vejledning) er det netop de informationer fra 
trin 4, indhentet i de foregående vejledninger 
og sammenlignet med de nye informationer,
der fortæller, om ernæringsdiagnosen skal
justeres. Her er det også muligt at indsamle nye 
og relevante informationer, for at kunne tilpasse 
og/eller justere ernæringsdiagnosen, så den 
bedst passer den situation, patienten befinder 
sig i (1,3). 

Ernæringsdiagnose: trin 2
Med de informationer, der er indsamlet i trin 
1, kan den ernæringsprofessionelle afgøre, om 
der er et ernæringsproblem. I så fald anvendes 
terminologien for trin 2 for at finde frem til 
en passende ernæringsdiagnose (4). Gennem 
ernæringsinterventionen kan ernæringsproble-
met løses eller forbedres, hvilket kan føre til en 
ny ernæringsdiagnose (hvis der fortsat er et er-
næringsrelateret problem) eller til, at patienten 
ikke længere har et ernæringsrelateret problem 
(hvorefter patienten kan afsluttes, eller der laves 

NCPOpdatering af Nutrition Care Process Modellen:
Patienten og kvalitetssikring* i fokus (1) 

NCP-KLUMMEN
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en henvisning). Kritisk tænkning er vigtig for at 
kunne formulere en PES-redegørelse og finde 
frem til en passende ernæringsdiagnose. Det 
forventes, at den utrænede kan definere et 
ernæringsproblem klart og tydeligt, hvorimod 
en mere trænet person også kan se mønstre og 
sammenhænge i de indsamlede informationer 
i trin 1. PES-redegørelsen beskriver problemet, 
der identificeres, bestemmer ætiologien/årsagen 
og angiver tegn og symptomer. I PES-redegørel-
sen er problemet relateret til ætiologien/årsagen 
dokumenteret ved tegn og symptomer. 
For at få et større indblik i de forskellige ernæ-
ringsdiagnoser anbefales det, at den ernærings-
professionelle læser de tilhørende referenceark, 
hvor der som minimum bør være en indikator 
beskrevet i referencearket tilstede i patientens 
udredningsdata. Hvis man vælger en inter-
vention, der er målrettet årsagen, er der større 
sandsynlighed for, at de ønskede ernæringsrela-
terede målsætninger og outcomes opnås. 
De tegn og symptomer, der udvælges, skal kun-
ne forbedres eller løses som følge af ernærings-
interventionen (1,4).

Ernæringsintervention: trin 3
Ernæringsinterventionen bygger som udgangs-
punkt altid på et samarbejde mellem patienten 
og den ernæringsprofessionelle, hvor den 
ernæringsprofessionelle prioriterer i ernærings-
diagnoser ud fra egen faglig viden, patientens 

værdier og ønsker og dennes ernæringsrelatere-
de problemer. Trin 3 består af to sammenhæn-
gende planlægningsfaser: udvælge opnåelige 
og målbare mål (som planlægges i samspil med 
patienten) og bestemme ernæringsanbefaling 
og handlinger, der skal til for at nå de aftalte 
mål. 
Målene er afgørende for at kunne planlægge 
interventionen, og det er vigtigt at aftale en 
tidsramme for, hvornår målene skal være nået. 
Det er en mulighed at skrive langsigtede og 
kortsigtede mål (tabe 2 kg på 2 måneder), hvor 
de kortsigtede mål kan være gældende fra 
gang til gang, og det langsigtede fx være på 
x antal måneder eller år (tabe 20 kg på 1 år). 
For at kunne måle fremskridtene som følge af 
ernæringsinterventionen (i trin 4), er det nød-
vendigt at formulere indikatorer, der er målbare. 
Interventionen planlægges for at ændre eller 
fjerne årsagerne i PES-redegørelsen, der dermed 
løser ernæringsproblemet (1,5).

Ernæringsmonitorering-  
og evaluering: trin 4
I trin 4 måles på de indikatorer, der er formu-
leret og udvalgt som følge af ernæringsinter-
ventionen, og fx evidensbaseret praksis og 
retningslinjer. Indikatorer kan være kvantitative 
måleenheder og give mulighed for, at fx. ledere 
og statistikere kan indsamle data omkring 
forbedringerne som følge af ernæringsbehand-

lingen og de processer, hvor patienter mod-
tager ernæringsfaglig behandling/vejledning. 
Den ernæringsprofessionelle monitorerer og 
evaluerer de fremskridt, der ses som følge af 
ernæringsinterventionen, og om disse betyder, 
at ernæringsproblemet er afhjulpet og i så fald, 
om det er nødvendigt med en revurdering (1,5). 
Der er endnu ikke formuleret standardiseret
NCP terminologi, der beskriver, hvorvidt
ernæringsdiagnosen er afhjulpet, men i the
Academy of Nutrition and Dietetics Health
Informatics Infrastructure (ANDHII) anvendes
følgende betegnelser: løst, fortsætter, fjernet. 
En ernæringsdiagnose kan meget vel monitore-
res og evalueres i slutningen af første vejled-
ning, hvis ernæringsinterventionen fx har været 
ernæringsundervisning, og der evalueres på 
læringsmål (1). 

NCP og NCPM opdateres og evalueres løbende, 
hvor den danske version følger den amerikan-
ske. NCP er i stadig udvikling til at blive interna-
tional standard for ernæringsterminologi-
og behandling (1).

Referencer:
1.  Swan WI, Vivanti A, Hakel-Smith NA, Hotson B, Orrevall Y, Trostler N, et al. Nutrition Care Process and Model Update: Toward Realizing People-Centered Care and Outcomes 

Management. J Acad Nutr Diet. 2017 Dec;117(12):2003–14. 

2.  Academy of Nutrition and Dietetics. NCP Modellen (Internet). 2016 (cited 2017 Dec 12). Available from: https://ncpt.webauthor.com/pubs/idnt-da/file.cfm?item_type=xm_fi-
le&id=150898

3.  Academy of Nutrition and Dietetics. Snapshot - NCP Trin 1: Ernæringsudredning (Internet). 2017 (cited 2017 Dec 12). Available from: https://ncpt.webauthor.com/pubs/idnt-
da/category-1

4.  Academy of Nutrition and Dietetics. Snapshot - NCP Trin 2: Ernæringsdiagnose (Internet). 2017 (cited 2017 Dec 12). Available from: https://ncpt.webauthor.com/pubs/idnt-
da/category-2

5.  Academy of Nutrition and Dietetics. Snapshot - NCP Trin 4: Ernæringsmonitorering- og evaluering (Internet). 2017 (cited 2017 Dec 12). Available from: https://ncpt.we-
bauthor.com/pubs/idnt-da/category-4

* Begrebet kvalitetssikring anvendes i 
denne artikel om det engelske begreb 
”Outcome Management”

**Begrebet patient dækker i denne ar-
tikel over både patient, klient og borger 
(individ/gruppe)
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INSPIRATION OG VIDEN 

Tidligere har Vejle Sygehus, der hører 
under Sygehus Lillebælt, bedt patienter-
ne notere på et papirskema, hvor meget 
vand de drikker og hvornår. Nu tapper 
de i stedet på et ikon på et LG Smart-
watch, som Sygehus Lillebælt forsyner 
patienter med, så de bedre kan tracke 
data i forbindelse med deres behandling 
for nyresten. 

På Odense Universitets Hospital har en grup-
pe kroniske nyrepatienter fået et tilbud om at 
kunne registrere deres blodtryks-data digitalt. 
Den digitale sundhedsteknologi erstatter en 
løsning, hvor patienterne skal notere deres 
målinger på et papir-skema - og huske at 
tage sedlen med til kontrol. 

”At tracke egne data giver patienterne 
indblik i deres hverdag. Patienterne bliver 

mere motiverede til at gøre noget godt for 
sig selv,” siger forskningssygeplejerske Louise 
Faurholt Øbro. Samtidigt kan læger og syge-
plejersker bruge patientens egne målinger til 
at forberede sig på næste konsultation med 
patienten. 

Scleroseforeningen har afsat 800.000 kroner 
til et 1-årigt forskningsprojekt om, hvor-
dan wearables kan gavne scleroseramte. 
Undersøgelsen skal vise, om aktivitetsure kan 
bidrage positivt til scleroseramtes hverdagsliv 
og hjælpe dem med at monitorere sygdom-
men. Projektet, som uddannelsen Sundhed 
og Informatik under Folkesundhedsvidenskab 
på Københavns Universitet bidrager til, ledes 
af antropolog Cecilie Hyrup Fuglsang.

Kilde: Techtruster 21.11.2017 og 15.12.2017

Sammenhængen mellem kost og sundhed 
bliver stadig mere tydelig. En detaljeret 
forståelse af mængder og typer af fødevarer 
er afgørende for at forstå, hvilken indvirkning 
kosten har på helbredet – som fx. sammen-
hængen mellem sukkerforbrug, diabetes og 
fedme.

I øjeblikket er man afhængig af selvrapporte-
ring til vurdering af kostens sammensætning 
- og nogle diætværktøjer er mere udsatte for 
fejl end andre. 
For at hjælpe forskere med at vælge det 
værktøj, som bedst passer til deres studie- 
design, er der behov for omfattende vej-
ledning. Ved at udvikle strategier, der er let 
tilgængelige, kan kvaliteten af forskningen 
styrkes. 

Forskere fra otte UK Universiteter har nu 
udgivet Best Practice råd om, hvordan man 
vælger det mest hensigtsmæssige vurderings-
værktøj baseret på studiedesign.

Disse retningslinjer er et stort skridt fremad 
for at forbedre kvaliteten af forskning inden-
for epidemiologi og folkesundhedsvidenskab. 
Hidtil har årsagssammenhænge været van-
skelige at bekræfte, på grund af den usikre 
kvalitet af kostevaluering.

Retningslinjerne vil være tilgængelige på 
https://www.nutritools.org/. Denne hjem-
meside er udviklet af DIETary Assessment 
Tools NETwork (DIET @ NET), et partnerskab 
finansieret af Medical Research Council, som 
er et offentligt organ finansieret gennem den 
engelske regerings videnskabs- og forsk-
ningsbudget.

Nye redskaber til vurdering af kostens sammensætning

Odense lancerer 
minmåltidshånd-
bog.dk rettet til 
hjemmeboende 
ældre
I Min Måltidshåndbog er der bl.a. lækre og 
nemme opskrifter på morgen-, frokost og 
aftensmad samt desserter og bagværk, infor-
mation om spisefællesskaber og inspiration 
til, hvordan man skaber hyggelige måltider. 
Der er information om kroppens behov og 
de forandringer, der sker i kroppen, når den 
bliver ældre, samt gode råd til hvad man selv 
kan gøre, hvis sygdom påvirker appetitten. 

Odense Kommunes Mad og Måltider har 
tidligere lavet www.måltidshåndbog.dk, der 
er udviklet til plejepersonalet på plejecentre-
ne i Odense Kommune. Den er ligesom Min 
Måltidshåndbog åben for alle, men det er i 
højere grad en fagbog målrettet personalet.

Kilde: Magasinet Pleje, 24.11.2017

Beskytter 
Middelhavskosten 
mod depression?
Et RCT-studie i Australien viser, at 
kostændringer suppleret med fiskeolie 
kan forbedre den mentale sundhed hos 
personer med depression.
 
Interventionsgruppen deltog i ernærings- og 
madlavningsværksteder hver anden uge for at 
lære om middelhavsopskrifter- og principper. 
De fik desuden udleveret opskrifter og ingredi-
enser såsom ekstra jomfruolivenolie, grønt-
sager, frugt, bælgfrugter, dåsetun, blandede 
nødder samt fiskeolie. 

Læs mere på Parletta, N. Et al., Journal of 
Nutritional Neuroscience, 2017. 

Wearables og apps i behandlingen 
af kroniske sygdomme
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Det Brugerinddragende Hospital
Projektet er et samarbejde mellem Videnscenter for Bruger-
inddragelse i Sundhedsvæsnet (ViBIS), Aarhus Universitetsho-
spital (AUH) og Aarhus Universitet (AU). I ViBIS arbejdes der 
systematisk videre med resultaterne fra evalueringen. Det er 
målet, at erfaringerne og redskaberne udbredes til hospitaler i 
hele Danmark. Projektet er støttet af TrygFonden.
Læs mere om projektet her.

Af projektchef Helle Max Martin, ViBIS, hem@vibis.dk

I Danmark har vi fokus på inddragelse af patienter og pårørende, men 
der er stadig stor efterspørgsel på konkrete metoder til at implementere 
inddragelse i praksis. ViBIS-projektet Det Brugerinddragende Hospital har 
et mål om at gøre op med dette problem.

I Det Brugerinddragende Hospital har 18 afdelinger på Aarhus Universi-
tetshospital (AUH), over en fireårig periode, udviklet og implementeret 
brugerinddragende indsatser med udgangspunkt i metoderne fælles 
beslutningstagning og brugerstyret behandling. På hver afdeling har et 
tværfagligt team i tæt samarbejde med patienterne udviklet nye indsat-
ser, der skal forbedre patientforløbene. 

Projektet har til formål at udvikle vejledninger og værktøjer til andre i 
sundhedsvæsenet, der gerne vil arbejde med metoderne. Derfor bliver 
de procesværktøjer, som er blevet udviklet på AUH, nu testet og valideret 
i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus og Herlev/Gentofte Hospital. De 
færdige værktøjer vil være tilgængelige på ViBIS’s hjemmeside i foråret 
2018. 

Hvad er fælles beslutningstagning og brugerstyret behandling?
Fælles beslutningstagning går ud på systematisk at inddrage patienter i 
beslutninger om deres behandling og pleje. Det er relevant i beslutnin-
ger, som er præferencefølsomme – altså hvor der for eksempel er flere 
muligheder for behandling, som giver samme resultat eller forskellige 
bivirkninger. 

Et eksempel på fælles beslutningstagning er, hvor patienter med kors-
båndsskade bliver tilbudt at indgå i en fælles beslutning med personalet 
om, hvorvidt de ønsker en operation eller ”blot” genoptræning af knæ-
et. Samtalen mellem patienten og de sundhedsprofessionelle understøt-
tes af et værktøj, der skal hjælpe patienten til at træffe det rigtige valg ud 
fra deres livssituation. 

Brugerstyret behandling giver patienter indflydelse på tilrettelæggelsen 
af deres behandlingsforløb. Det vil sige, at patienterne eksempelvis kan 
være med til at vurdere, hvornår de har behov for at komme til kontrol 
for deres kroniske sygdom. Patienterne kan sige ja til selv at varetage dele 
eller hele behandlingen, hvis de har mod på det. 

På afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på AUH har jordemødre, 
sygeplejersker og en diætist arbejdet med øget brugerstyring for kvinder 
med graviditetskvalme. Kvinderne får mulighed for selv at vurdere deres 
behov for kontakt og behandling på afdelingen ved hjælp af et selvsty-
ringsskema. Skemaet understøtter afdelingens almindelige vejledning og 
information om graviditetskvalme og har et særligt fokus på, hvad man 
selv kan gøre for at mindske de normale symptomer. Den nye praksis har 
betydet, at patienterne har færre konsultationer på afdelingen (1).

Fra udvikling til daglig praksis
Kunsten er at komme fra udvikling af nye indsatser til at fastholde og 
integrere dem i daglig praksis. Man kan hurtigt falde tilbage til de vante 
måder at arbejde på, hvis der er travlt, og ressourcerne er knappe. Derfor 
kræver implementering af brugerinddragelse et stærkt fokus fra ledelsen 
– inddragelse skal stå højt på dagsordenen. Der skal være tid og rammer 
til en indledende fase, hvor indsatsen skal udvikles og afprøves. Når først 
arbejdsgangen er på plads, viser undersøgelser, at det ikke nødvendigvis 
kræver flere ressourcer at give patienterne mere plads. 

Det er også vigtigt, at de sundhedsprofessionelle føler ejerskab for projek-
tet, da det skaber motivation til at inddrage patienterne. En måde at give 
personalet ejerskab er ved at tilbyde kompetenceudvikling og indflydelse 
på udformningen af de nye indsatser. Det skaber også motivation hos 
personalet, at de indgår i et tæt samarbejde med patienter, hvor de kan 
se nye muligheder for forbedringer og kvalitetsløft, der kommer patien-
terne til gavn. 

Seks anbefalinger
På baggrund af evalueringen af Det Brugerinddragende Hospital og 
erfaringerne med processen har ViBIS udviklet seks anbefalinger, som 
understøtter en god udviklings- og implementeringsproces. Med disse 
anbefalinger i hånden kan klinikere og ledere i sundhedsvæsenet blive 
bedre til at inddrage patienter og pårørende i deres forløb og give dem 
plads til at være mennesker med autonomi og beslutningskraft – også 
når sygdom rammer. 

Se anbefalingerne her: https://danskepatienter.dk/politik/nyhedsarkiv/an-
befalinger-saadan-opnaar-man-vellykket-brugerinddragelse 

FORSKNING

Vejen til vellykket inddragelse 
Inddragelse af patienter har potentiale til at øge patienternes livskvalitet,  
patientsikkerheden og behandlingskvaliteten, men der mangler konkrete redskaber.

Reference
1.  Evalueringsrapport: Det Brugerinddragende Hospital s. 75  

(https://www.danskepatienter.dk/om-danske-patienter/publikationer/evalue-
ring-det-brugerinddragende-hospital)

Se også næste side med de seks anbefalinger, som under-
støtter en god udviklings- og implementeringsproces !
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6 DET  
BRUGERINDDRAGENDE  
HOSPITAL

ANBEFALINGER til 
arbejdet med fælles 
beslutningstagning 
og brugerstyret 
behandling

ViBIS præsenterer her seks anbefalinger, der skal guide 
og konkretisere arbejdet med brugerinddragelse i 
sundhedsvæsenet. Anbefalingerne har fokus på udvikling 
og implementering af nye indsatser baseret på metoderne 
brugerstyret behandling og fælles beslutningstagning. 

De har til formål at skabe indsatser, der er nyttige for 
patienter og personale – tilpasset den lokale praksis. 
Anbefalingerne er udviklet med afsæt i evalueringen af 
storskalaprojektet Det Brugerinddragende Hospital. 

Evalueringen er udarbejdet af Aarhus Universitet. 
Anbefalingerne er underbygget af solid forskning om 
udvikling og implementering af brugerinddragelse på 
hospitaler og internationale erfaringer fra andre større 
implementeringsprojekter. 

Inddrag patienterne 
systematisk i udvikling 
og implementering af 
metoderne

Gå forrest som leder 

Giv de sundhed-
professionelle stor 
indflydelse 

Tilbyd de sundheds-
professionelle 
undervisning og 
processtøtte

Brug patientens 
stemme og de  
gode historier  
som motivation

Evaluer indsatsen 
med konkrete 
måleredskaber

Det Brugerinddragende Hospital er støttet af Du kan læse mere om  
Det Brugerinddragende Hospital på:
VIBIS.DK/DBH
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Klinikfællesskab 
i Taastrup

MIN DIÆTISTDAG

Af klinisk diætist Hanne Juul, Hanne.juul@kostklinikkensovi.dk

8.00 -10.00  Så starter endnu en dag på Kostklinikken SOVI. Min 
klinik ligger centralt placeret på Taastrup Hovedgade i Taastrup i et 
fællesskab med blandt andet psykologer, massører, zoneterapeuter 
mv. Det er altid en fornøjelse at finde ud af, hvem der lige er her på 
forskellige dage. Mange af mine klienter sætter pris på morgentider, 
så mine arbejdsdage er bookede fra tidlig morgen. I dag har jeg fire 
små kontroller á 15 minutter i løbet af den første time. Det er klienter, 
som har været igennem et opstartsforløb og er godt kørende, men 
som blot trænger til motivation og ikke mindst ros. Efterfølgende har 
jeg 2 x ½ times opfølgninger. Første opfølgning er med et overvæg-
tigt par, der er startet op sammen i et parforløb. Det går for det meste 
rigtigt godt, når begge parter er med på livsstilsændringer, så de er 
begge meget glade og ikke mindst lettere, da de går herfra. Anden 
opfølgning er med en kvinde med PCOS.

Jeg har ikke deciderede telefontider, så henvendelser via mail samt 
telefon klares ind imellem aftalerne. De fleste dage foregår i et højt 
tempo for at nå alt. Det er også via mail og telefon, at kontakten til 
klienter, der ønsker at starte et forløb, etableres.

10.00 – 10.30 Interview med journalist fra Ude & Hjemme i forbin-
delse med en juleartikel, der skal sætte fokus på at slippe igennem 
julemåneden uden for mange ekstra kilo på sidebenene i januar. Det 
er altid interessant, når en artikel efterfølgende har kunnet inspirere 
nogle klienter til at komme i gang med en sundere livsstil.

10.30-11.30 Jeg har ikke fået faktureret til diverse sundhedsforsikrin-
ger i et stykke tid, da jeg samler det sammen for at optimere min tid. I 
dag skal jeg se at få sendt e-fakturaer afsted til PFA, Dansk Sundheds-
sikring, samt Codan. De fleste gange fungerer det gnidningsfrit, men 
der er også gange, hvor ikke alle pengene bliver sat ind på kontoen, 
hvorfor der desværre også en gang imellem skal bruges tid til at rykke 
for betalingen. 

11.30 – 12.45 Opstart af ny klient. Jeg har afsat 75 minutter til dette 
og har i gennemsnit et sted imellem 1-3 nyopstartende klienter dag-
ligt. Det er altid spændende at møde personen bag mailen. Det giver 
mig en god følelse at pejle mig ind på, hvordan netop den enkelte 
klient skal mødes, så kostplanen præcist imødekommer den enkeltes 
behov og ikke mindst madpræferencer. I dag er det en overvægtig 
ung mand af tyrkisk bagrund, som gerne vil have optimeret fedtpro-
centen og tabe 15-20 kg. Det er et super møde, og han er meget 
opsat på at komme i gang. De fleste kommer til opfølgninger ca. hver 

2-3 uge. Nogle med længere interval imellem, andre kortere.  
Det aftales fra gang til gang.

12.45 -13.00 Hvis jeg er heldig, når jeg at sidde ned, mens jeg spiser 
frokost. De fleste dage bliver maden dog indtaget stående op på vej 
videre. En bid her og der, alt efter hvordan min kalender ser ud. Men 
det er også dejligt at få strukket benene lidt, når nu de fleste timer 
foregår siddende. Mit sociale gen bliver rigeligt stimuleret i klientkon-
takten, så jeg har ikke det store behov for at sætte mig ned at sludre 
med de andre i klinikfællesskabet. Men et ”hej” til de andre er der 
altid tid til.

13.00-13.15 Et kort telefonmøde med Oliver. Han er min ”Google 
AdWords mand”, superdygtig og genial, og han kan det, jeg ikke selv 
er god til; altså annoncer på Google. Han sørger for at holde budget-
tet til Google nede, samtidig med at han sikrer mig nogle fine pladser 
på nettet. Og det skal jo til, altså markedsføring, så nye klienter kan 
finde frem. Dog må jeg sige, at rigtig mange nye klienter kommer, 
fordi jeg er blevet anbefalet af eksempelvis en veninde, kollega, mand 
eller via diverse sundhedsforsikringer.

13.15-14.30 Endnu en ny klient, der har problemer med et forhøjet 
kolesteroltal. Hun er henvist fra eller anbefalet af hjertelægen her i 
byen, og hun glæder sig over alle de mange nye kostmæssige tiltag, 
men er også glad for at kunne gøre noget ved kolesteroltallet selv.

14.30-15.30 Flere opfølgninger hen over eftermiddagen. De fleste af 
mine klienter kommer her grundet overvægt, PCOS, insulinresistens 
og diabetes. Det er fantastisk at se, hvordan klienterne kan sig rykke 
sig med de rigtige redskaber og støtte. 

15.30-16.00/18.00 Alt efter, hvordan dagen er booket, vil den sene 
eftermiddag være fyldt med småting, som alligevel stjæler meget tid. 
Fx indberetning til Sygesikringen Danmark, ordne bilag til mappen 
som kvartalsmæssigt skal sendes til revisoren, som laver mit regnskab, 
samt besvare mails til de klienter, der engang imellem skal have rykket 
deres tid. 

I hverdagen forsøger jeg at gå kl. 16.00-16.30, så jeg kan nå hjem og 
have lidt tid med min familie. Onsdag er min lange dag - og den er 
lang. Fra 8.00-18.00. 

Jeg glæder mig over, at der er weekender og mulighed for at give 
mig selv nogle lange ferier. Nogle fordele skal der være ved at være 
selvstændig, og så er det jo trods alt mig, der er chefen :-)
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

De offentlige overenskomster
Hvis du er ansat i en kommune eller i en region, vil du automatisk 
være omfattet af en kollektiv overenskomst. Overenskomsterne i 
regionerne forhandles af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). 
Overenskomsterne i kommunerne forhandles af Kommunernes 
Landsforening (KL). Overenskomsterne i regioner og kommuner er 
forskellige, men på sundhedsområdet har der siden overenskomst-
forhandlingerne i 2011 været fælles-overenskomster med Sundheds-
kartellet for en række sundhedsfaglige faggrupper, herunder kliniske 
diætister og andre professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Du 
kan finde overenskomsterne på www.okportalen (regioner) og www.
kl.dk (kommuner).

Det er din titel og stillingsbetegnelse, der afgør, om du er omfattet 
af overenskomsten. Hvis du er ansat f.eks. som klinisk diætist, er du 
naturligvis omfattet af overenskomstens bestemmelser om kliniske 
diætister. Du er garanteret rettighederne i overenskomsten, uanset 
hvilken fagforening du er medlem af, og det er alene din stillingsbe-
tegnelse, der bestemmer, hvilken overenskomst der gælder for dig. 

Pas på med titlen
FaKD har jævnligt medlemmers lønsedler og ansættelsesbreve til 
gennemsyn, og det kan undre, at FaKD medlemmer indimellem har 
ladet sig ansætte med forældede eller mere eller mindre hjemmela-
vede stillingsbetegnelser. Kommuner har ansat kliniske diætister med 

stillingsbetegnelsen ”kostkonsulent” eller ”økonoma”. Signalværdien 
ved dette er åbenlyst helt gal. Der er arbejdet hårdt med at opnå 
autorisation af kliniske diætister med beskyttet titel. Det var en af 
FaKDs mærkesager fra 1993, der blev opnået allerede i 1996 – så 
brug titlen, og vær opmærksom på jeres stillingsbetegnelse, når I 
bliver ansat. Udover signalværdien kan en forkert stillingsbetegnelse 
betyde, at man ryger ind på forkerte løntrin.
                  
Overenskomsten er en minimumsoverenskomst
Overenskomsternes grundløn er mindstelønninger. Man har altid krav 
på som minimum at blive aflønnet med overenskomstens grundløn. 
Men der er intet i vejen for, at man lønnes bedre. Det er naturligvis 
noget, der så særskilt skal aftales.

Vi har tidligere skrevet om de positive tilbagemeldinger, vi får fra 
medlemmer, der selv tager stafetten og får aftalt lønsamtaler med 
nærmeste leder. Vi har også tidligere opfordret FaKD-medlemmer til 
at få lønnen drøftet, inden man takker ja til en nyt job. Ellers risikerer 
man at blive ansat kun på overenskomstens mindsteløn. Har du en 
særlig kvalifikation fra tidligere arbejdssteder eller/og en særlig funk-
tion udover diætbehandling, vil disse være gode argumenter for et 
løntillæg oven i overenskomstens grundløn.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet og få vore lønvejlednin-
ger eller en snak om dine overvejelser i forhold til løn. Er du allerede 
ansat, kan det vise sig at være en langsommelig proces at blive en 
af de heldige, der bliver indstillet til løntillæg. Men med en ordentlig 
forberedelse er dine chancer større.   

ADVOKATEN

Er jeg automatisk omfattet af 
overenskomsten?

Som medlem af FaKD får du bl.a.:
n   Bonuskort fra Forbrugsforeningen - spar penge på det du køber 

|Forbrugsforeningen
n   Bøger fra Munksgaard med 20% rabat + fri fragt | Munksgaard
n   15% rabat på kurser i Den motiverende samtale (MI) ved Gregers 

Rosdahl | Den motiverende samtale
n   Gratis ansvarsforsikring som selvstændig praktiserende klinisk diæ-

tist | Ansvarsforsikring hos Topdanmark
n   Lækkert og funktionelt ID Identity tøj med FaKD logo | Dybdahl
n   Brug af FaKDs logo | Logo
n   Den store FODMAP kogebog fra Muusman’forlag med 20% rabat 

+ fri fragt | Muusman’forlag
n   Bøger fra Muusmann’forlag med 15% rabat og gratis fragt | Muus-

mann’forlag

n   Bogen ’Opskriften på sejr’ til medlemspris og gratis fragt  
| Opskriften på sejr

n   Forsikringer ved Runa Forsikring samt billig studieforsikring når du 
studerer | Runa Forsikring

n   Gratis e-bøger, artikler og kurser om ophavsret og patentret m.m. 
via ’Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde’ |  UBVA 

n   NCP materiale & skabeloner | NCP
n   Litteratursamling | Fagligt

FaKD arbejder løbende for, at du som medlem kan få fordelagtige
rabataftaler.

Foreningen er altid på udkig efter flere fordele for medlemmerne, så 
har du en idé til, hvad vi burde tilbyde, hører vi gerne fra dig.
Send en mail til post@diaetist.dk.

Kender du dine medlemsfordele?
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Modtag en ny bog  
og anmeld den i Diætisten
Bøgerne kan beholdes, og de fordeles efter først til mølle-princippet. 
Skriv en mail til redaktoermail@diaetist.dk, så sender vi bogen.
Annoncering af bøger her på siden beror på pressemeddelelser.

Den store low FODMAP kogebog

Lækre retter til hverdag og fest 
At tilberede velsmagende, varieret og sund mad kan være en udfordring i en travl hverdag. Har man 
derudover behov for, at madens sammensætning tager hensyn til en irritabel tarm, er dette den 
ultimative kogebog. Kok og klinisk diætist Charlotte Tønnes Jensen deler her sin passion for at lave 
lækker og sund mad, både til hverdag og fest, og viser, hvor enkelt det kan gøres – også selv om der 
skal tages hensyn til en sart tarm. Charlotte Tønnes Jensen er autoriseret klinisk diætist, cand.scient. i 
klinisk ernæring og faglært kok. Hun er certificeret FODMAP-vejleder og har med succes vejledt man-
ge med mave-tarm-problemer, herunder irritabel tarm, både i hospitalsregi og i egen praksis i Sorø.
341 sider. Pris kr. 299,95. Udkommet december 2017
Læs mere på muusmann-forlag.dk og Facebook/muusmann forlag. Husk, som medlem af FaKD får du 
20% rabat + fri fragt (i Danmark) ved køb af bogen på hjemmesiden: 
https://muusmann-forlag.dk/produkt/den-store-low-fodmap-kogebog/Rabatkode er: FODMAP

Det bedste for barnet

30. november udkom overlæge Jens-Christian Holms bog ’Det bedste for barnet – kampen mod over-
vægt’. I bogen beskrives bl.a. den revolutionerende og effektive metode til behandling af børn med 
overvægt, som han har udviklet. 70-80% af de børn, der kommer i behandling, taber sig, deres høje 
blodtryk, kolesterol og fedtlever reduceres, og børnenes livskvalitet og kropsopfattelse forbedres.
Forfatter: Jens-Christian Holm
224 sider. Pris 250 kr. Udgivet på Politikens Forlag

Spis dig slank efter dit blodsukker. Type A
Spis dig slank efter dit blodsukker. Type B

I begge bøger får du bl.a. disse værktøjer: Guide: Gode og dårlige madvarer for dig.  
Sådan bliver type A/type B bedst mæt. Forslag til dagens måltider. Testpersoner:  
Så godt virker det for os. Lækre opskrifter til Type A/type B.
Forfattere: Mads Fiil Hjort, Arne Astrup og Christian Bitz
152 sider. Pris 200 kr. Udgivet på Politikens Forlag, december 2017

Sund mad til kloge tarme

Tag med den britiske læge og BBC-journalist Michael Mosley på opdagelsesrejse i tarmens forunder-
lige verden, hvor gode og onde kræfter ligger i evig krig. Bogen indeholder tarmvenlige opskrifter, 
kostplaner, tjeklister og tips.
Forfatter: Michael Mosley
288 sider. Pris 250 kr. Udgivet på Politikens Forlag, december 2017

A
type

SPIS DIG SLANK 
EFTER DIT BLODSUKKER

Politikens Forlag

For dig
med normalt
blodsukker

• 43 opskrifter, der mætter og slanker  • De bedste madvarer for netop dig
• Sådan skruer du din mad rigtigt sammen

ARNE ASTRUP, CHRISTIAN BITZ & MADS FI IL HJORTH

B
type

ARNE ASTRUP, CHRISTIAN BITZ & MADS FI IL HJORTH

• 44 opskrifter, der mætter og slanker • De bedste madvarer for netop dig
• Sådan skruer du din mad rigtigt sammen

Politikens Forlag

For dig med 
let forhøjet 
blodsukker

SPIS DIG SLANK 
EFTER DIT BLODSUKKER
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GO SOCIAL! 
MØD DE ERNÆRINGSPROFESSIONELLE

Lotte Hvas: ”Overgangsalderen - bedre end sit rygte”
Udgivet af Klim, 2017.
Bogen er på 228 sider.

”Overgangsalderen - bedre end sit rygte” er skrevet af dr. med. Lotte
Hvas, som har været praktiserende læge i 25 år og samtidig beskæfti-
get sig forskningsmæssigt med overgangsalderen i flere årtier.
Bogen tager udgangspunkt i 1200 danske kvinders (51 år) svar på et
spørgeskema samt erfaringer fra kvinder, som hun har mødt og talt
med i sin egenskab af praktiserende læge, kvinde, veninde og forsker.
Hun supplerer med viden fra bøger og artikler.
Forfatterens nysgerrighed startede med, at hun kunne mærke, at 
noget ikke passede. Der var uoverensstemmelse mellem de lærebøger 
og artikler, hun havde læst, og mødet med de mange kvinder, hun så 
i hverdagen som praktiserende læge.

Bogen er delt op i tre dele, med i alt 14 kapitler. Første del beskriver 
definitionen af overgangsalderen, hvornår og hvorfor kvinder kommer 
i overgangsalderen, og hvad der sker med kroppen. Forfatteren 
beskriver tre tilgange ud af de syv forskellige slags historier til over-
gangsalderen og kalder dem for ”mareridt, mode og mestring”.
”Mareridt” er den biomedicinske fortælling, hvor kvindens rolle bliver 
udpræget passiv og som et ”offer” for sine hormoner, uafhængig af 
egne tanker eller følelser.  ”Mode”; for mange handler det om at se 
overgangsalderen som en første milepæl væk fra ungdommen. Det 
drejer sig om kvinderoller, seksualitet og udseende. Handlemulighe-
derne i ønsket om at nedtone ”forfald” og aldring, bliver sminke, tøj, 
træning m.m. ”Mestring” er at prøve at lære at leve med de gode og 
mindre gode ting, livet byder på.

Del to er en mere faktuel og konkret beskrivelse af overgangsalderen, 
med fokus på de kropslige forandringer og symptomer. Der beskrives, 

hvordan man forskningsmæssigt har forsøgt at skelne mellem symp-
tomer på overgangsalderen, sygdom, belastninger i livet og normal 
aldring.

Del tre beskriver usikkerheden omkring overgangsalderen og det at
blive ældre. Flere steder i bogen bruger forfatteren ”use it or lose it”, 
og i sidste del af bogen forholder hun sig til, hvad man selv kan gøre 
for at forebygge eller lindre de ting, der måtte komme, fx ved valg af 
livsstil og vaner.

Forfatteren synes, KRAM-modellen signalerer en moderlig omsorg for
borgerne, og foreslår en opdatering til KRAM 2.0, hvor det i stedet
handler om, at mennesker har brug for Kompetencer, Resurser, Aner-
kendelse og Mening.
Hun mener, at vi mennesker først og fremmest er relationelle, og 
vores netværk er en af de vigtigste faktorer for et godt helbred. Vi har 
brug for anerkendelsen, som kommer, når omgivelsen sætter pris på 
de ting, vi (midaldrende kvinder) kan bidrage med.

Bogen er meget let læselig, velskrevet og relevant for alle, som møder 
kvinder i overgangsalderen, både i det private og det sundhedsprofes-
sionelle regi. 
Bogen giver klarhed omkring de faktorer, som spiller ind, når man 
kommer i overgangsalderen, og kan dermed være med til at fremme 
forståelse for de udfordringer, kvinder kommer ud for.

Anmeldt af Lonneke Hjermitslev, aut. klinisk diætist,  
Aalborg Universitetshospital.

ANMELDELSE

Boganmeldelse 
”Overgangsalderen - bedre end sit rygte”

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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BESTYRELSEN I FaKD

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: kk@diaetist.dk

Louise Rasmussen 
E-mail: lr@diaetist.dk

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

Lillie N. Preetzmann 
E-mail: lp@diaetist.dk 

Christian Antoniussen 
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KALENDER ’17-18
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 

www.diaetist.dk/viden/

19.-21. april
Konferencen “EuroPrevent 2018” 
Evidence based cardiovascular prevention. A lifelong endeavour.
Konferencen finder sted I Ljubljana – Slovenien.
Se program og tilmelding på https://www.escardio.org/Congresses-%26-Events/EuroPrevent

4. maj
DSKE Årsmøde 2018:
Den 4. maj afholdes det 27. årsmøde i klinisk ernæring. Denne gang på Arkitektskolen i 
København. Der kan indsendes abstracts til frie foredrag - sidste frist for indsendelse er d. 5. 
april 2018. Læs mere på http://dske.dk/Arrangementer.html

15. maj
Konferencen ”Mænds Sundhed” 
Konferencen sætter fokus på mænds sundhed fra forskellige fagprofessionelle perspektiver. 
Vi vil forsøge at gøre status på vores viden om mænds sundhed, og vi vil prøve at give et 
afsæt til udviklingen af viden om nye metoder til at møde de syge mænd.
Konferencen arrangeres af UC SYD i samarbejde med Region Syddanmark og Esbjerg Kom-
mune.
Målgruppen er forskere, social- og sundhedsarbejdere i regioner og kommuner, undervi-
sere på universiteter og professionshøjskoler, politikere og beslutningstagere i regioner og 
kommuner. 
Sted: UC SYD, auditorie Rundetårn, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø
Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 12:00
Se konferenceprogram: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/240/

1.-4- september
ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism 2018.
Sted: Madrid, Spanien.
Der er deadline for indsendelse af abstracts d. 5. april. 
Læs mere på http://www.espen.org/congress

FaKD arrangerer:
Ny mulighed for at blive certificeret i Low FODMAP diæt til behandling af IBS.
Kursus over 3 dage. Sted: København, Akademikernes A-kasse, Vester Farimagsgade 
13, 1606 København. Kurset finder sted d. 15.03.18, d. 18.04.18 og d. 07.06.18. 
Mere information og tilmeldelse på hjemmesiden https://www.diaetist.dk/viden/
fakd-arrangementer/fodmap-3-dages-kursus-2018/

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, 
og mød op til den vigtige ekstraordinære 
generalforsamlingen lørdag d. 26/5 
kl. 13-16.30 i København. 
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Quench* er et nyt pulver med 
citronsmag, som gør vand,  
juice eller the endnu mere  
forfriskende at drikke, og som  
giver en frisk smag i munden.  
Pulveret kan gøre det nemmere  
at få dækket sit væskebehov.  
Det er da værd at skåle for!

* Quench kan også bruges sammen med   
 fortykningsmidler som  ThickenUp® Clear.

FOR EN 
FORFRISKENDE 
NYHED!

Skål!

www.nestlehealthscience.dk
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