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Det er et historisk vendepunkt, at vi til 
oktober skal gå fra at være Foreningen 
af Kliniske Diætister til at blive et Fagligt 
selskab af Kliniske Diætister i Kost & Ernæ-
ringsforbundet.

Jeg er stolt af, at vi har kunnet være en selv-
stændig fagforening siden 1993, det havde vi 

brug for at markere dengang. Vi har opnået mange positive resultater 
for faggruppen - og det vigtigste: at vi nu har en stærk faglig profil.

Dette kan jeg og bestyrelsen kun takke alle jer medlemmer for, fordi I 
har været trofaste og engagerede i jeres forening. 

Jeg har også på hjerte at sige kæmpetak til dem, som etablerede 
FaKD med stor succes i tidernes morgen, samt rose alle de personer, 
der har siddet i bestyrelsen igennem årene - både formænd, næstfor-
mænd og bestyrelsesmedlemmer. Alle har med iver og stærke kompe-
tencer knoklet for at sætte ernæring og diætister på landkortet. 
Vi står foran nye tider nu, men med helt samme kampgejst. 

Jeg er stolt af, at I viser, at I er åbne og modige overfor en forandring. 
FaKD har banet vejen for diætisterne, og nu skal vi ud af et nyt spor, 
hvor vi er samlet. Samlet som diætister, og samlet som ernæringspro-
fessionelle.
Ernæring er dét, som skal binde K & E´s medlemmer sammen på tværs 
af arbejdsområder.
Jeg må indrømme, at der var mange sommerfugle i maven, imens vi 
talte stemmerne op på den ekstraordinære generalforsamling lørdag 
d. 26. maj. At resultatet var et tydeligt JA med 98,7%, gjorde mig 
dog lettet.

I kan se meningen med at samle diætisterne i én organisation.
I har tiltro til os som bestyrelse, at vi stadig kan tale diætisternes sag 
og fag i et større fællesskab med mere power.

Du som medlem har allerede vist, at du kan bruge din faglige stemme. 
Du skal nu blive ved med at vise din faglige viden og stolthed, og heri-
gennem være med til at udvikle den organisation, du bliver en del af.

Hurra for en vellykket afstemning, og tillykke med vores fælles 
fremtid!

Ny fælles fremtid 
- samme stærke profil
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Af Linda Nordahl Jakobsen, freelance journalist og  
kommunikationsrådgiver

Et overvældende flertal i både FaKD og i Kost & Ernæringsfor-
bundet har på ekstraordinære generalforsamlinger stemt ja til, 
at FaKD optages som fagligt selskab i Kost & Ernæringsforbun-
det. Den nye samarbejdsaftale træder i kraft 1. oktober i år, og 
FaKD bliver det første faglige selskab i Kost & Ernæringsfor-
bundet. 

Der var glæde, varme klapsalver og begejstrede tilråb, da dirigenten 
læste afstemningsresultaterne fra de to organisationers general-
forsamlinger højt i det store og luftafkølede aula-rum i DGI-byen i 
København. 

”Forslaget er vedtaget med overvældende majoritet - det kan vi vist 
godt sige,” lød det fra dirigent John Nielsen, som Kost & Ernærings-
forbundet havde lånt fra Finansforbundet til at styre generalforsamlin-
gen og til at kundgøre resultaterne fra begge organisationer. 

76 ud af 77 havde stemt ja til én samlet organisation på FaKD´s 
ekstraordinære generalforsamling. 118 ud af 120 på Kost & Ernæ-
ringsforbundets ekstraordinære generalforsamling havde stemt for én 
samlet organisation. 

”Det er en historisk begivenhed. Vi bliver store, vi bliver stærke,” sag-
de en kisteglad Mette Pedersen, formand i FaKD, da hun gik på po-
diet med sin muntre indgangsreplik ”Good evening, Copenhagen…” 
og fik strøet lidt Melodi Grand Prix feststjerner ud over forsamlingen 
på omkring 100 deltagere fra de to organisationer.

”Det her kan ikke blive bedre, og jeg glæder mig meget til det fort-
satte samarbejde,” sagde Mette Pedersen, der blev mødt med varme 
og spontane klapsalver.

Det gjorde Ghita Parry, formanden i Kost & Ernæringsforbundet, 
også, da hun fra podiet kaldte det et historisk øjeblik, at Foreningen 
af Kliniske Diætister nu går sammen med Kost & Ernæringsforbundet. 
Hun glædede sig over, at de to nu forenes. 

K O R T  N Y T

Ja tak 
fra alle sider til nyt fællesskab  
og samarbejde

Resultaterne 
På FaKD´s ekstraordinære generalforsamling 25. og 26. maj i 
Aarhus og København stemte 76 (98,7%)  ud af 77 kliniske 
diætister ja, 1 stemte nej (1,3%). 

På Kost & Ernæringsforbundets ekstraordinære generalfor-
samling 24. og 26. maj i Aarhus og København stemte 118 
(98,3%) ud af 120 for optagelsen af FaKD, 2 stemte imod 
(1,7%).

Foto Henrik Frydkjær
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Det blev et historisk øjeblik for FaKD, da medlemmerne på den ekstraordinære general- 
forsamling i Aarhus og København sagde ja til at blive optaget som fagligt selskab I Kost 
& Ernæringsforbundet. Forinden havde formand Mette Pedersen og næstformand Trine 
Klindt fremlagt den nye samarbejdsaftale, vedtægter og svaret på spørgsmål i salen, hvor 
der også blev tid til kollega-snak og grin.

Nye vedtægter, samarbejdsaftale, gule 

stemmesedler – det hele ligger klar på 

generalforsamlingen i DGI-byen. 

Foto Henrik Frydkjær

Næstformand Trine Klindt  og formand Mette Pedersen 

svarer på spørgsmål fra salen.

Foto Henrik Frydkjær

Formand Mette Pedersen gennemgår den nye 

samarbejdsaftale. Foto Henrik Frydkjær

To bliver til en, når FaKD går sammen med Kost & Ernæringsforbundet den 1. oktober. Det glæder alle sig over. Her 

står formand og næstformand i Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry og Michael Allerup sammen med formand 

og næstformand i FaKD, Mette Pedersen og Trine Klindt. Foto Henrik Frydkjær
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”Resultaterne viser, at vi vil fællesskab, at vi vil styrke det 
fagprofesionelle og alt, hvad der handler om ernæring,” sagde 
Ghita Parry. Hun takkede for en god debat og sagde, at den 1. 
oktober ”bliver en festdag”.

Også i Aarhus var mange engagerede deltagere fra FaKD 
mødt frem til den ekstraordinære generalforsamling fredag 
den 25. maj. Flere stillede afklarende spørgsmål til formanden 
og næstformanden, da de fremlagde den fælles vision og nye 
samarbejdsaftale og gennemgik de nye vedtægter for samarbej-
det. En af deltagerne opfordrede også til applaus for det store 
stykke arbejde, som bestyrelsen og formand og næstformand 
har stået for de seneste år i forhold til at gå sammen med Kost 
& Ernæringsforbundet. 
 
To års intenst benarbejde
Næstformand i FaKD, Trine Klindt, der også har været med til 
at drive hele samarbejdsprocessen mellem de to formandskaber 
i FaKD og Kost & Ernæringsforbundet de seneste par år, sagde 
efter generalforsamlingen, at hun følte sig ”ufatteligt lettet” 
over, at så stort et flertal har sagt ja.

”Det er fantastisk at få så mange ja stemmer til noget arbejde, 
vi har knoklet for igennem flere år. Det er udtryk for stor tillid 
til vores arbejde. Det kommer helt sikkert til at give en større 

”Den helt store fordel er, at vi politisk får en 
meget stærkere stemme på Christiansborg 
og hos myndighederne, fx når vi skal til at 
forhandle om aftale med sygesikringen. Det er 
også en stor fordel i forhold til efteruddannel-
seskurser. Jeg undrer mig i øvrigt over, at jeg er 
den eneste studerende her, og jeg håber da, at 
flere studerende vil deltage i de demokratiske beslutningsproces-
ser i FaKD.” 
Anders Sørensen, studerende ved Absalon, Sorø, har været i praktik på Holbæk 

Sygehus og Center for Spiseforstyrrelser i Roskilde, medlem af FaKD. 

”Vi er en lille profession, der har brug for en 
bredere ryg. Når vi går sammen nu, betyder 
det også, at vi ikke længere skal kæmpe for 
at overleve som en lille bitte forening. Jeg 
tænker, at vi kommer til at stå meget stærkere 
i fremtiden.
Mette Darholt, arbejder i Slagelse Kommune, uddannet som klinisk diætist i 

2006, Ankerhus i Sorø, medlem af FaKD. 

”Fordelen er, at vi nu kommer med i sundheds-
kartellet. Vi kan forhandle bedre lønvilkår, og 
vi kan blive del af tillidsmandssystemet. Det er 
de primære årsager til, at jeg har stemt ja. Jeg 
kan være enig i bekymringen for, om kliniske 
diætister kan blive tromlet. Men jeg ser nu 
flest fordele ved fællesskabet. Vores bestyrelse har gjort et grun-
digt stykke arbejde og har fået forhandlet gode vilkår igennem 
for FaKD.”  
Kit Henningsen, arbejder på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, uddannet 

klinisk diætist fra 1999, medlem af FaKD: 

”Jeg synes, at det er helt genialt, at vi nu bliver 
et større og stærkere fællesskab på det faglige. 
Det var et klart og stort ja fra min side, da vi 
stemte inde hos os. De to foreninger er jo to 
alen ud af et stykke.
Jonna  Sylow Madsen, klinisk diætisk, selvstændig og 

underviser. Medlem af Kost & Ernæringsforbundet, 

Politiske og  
strategiske  
fordele i  
fællesskabet
Diætisten har spurgt nogle af deltagerne i DGI-Byen,  
hvilke tanker de gør sig om FaKD som et fagligt selskab  
i Kost & Ernæringsforbundet:

Tid til kollega-snak på FaKD´s 

generalforsamling i DGI-byen 

Foto Henrik Frydkjær

VOXPOP
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faglig tyngde og fællesskab både for FaKD og resten af Kost & 
Ernæringsforbundet, når vi går sammen.”

Trine Klindt peger også på, at formandskabet i FaKD har for-
beredt det nye samarbejde og den fælles organisation meget 
grundigt med bl.a. regionsmøder og på årsmødet.

”Vi har taget diskussioner rundt omkring i landet og arbejdet 
for, at alle medlemmer skal føle sig inkluderet og opfordret dem 
til, at de deltager i beslutningen om at indgå i det nye samarbej-
de,” siger Trine Klindt. 

Sammen med Mette Pedersen har Trine Klindt kørt tandem i 
forbindelse med forberedelse og afholdelse af FaKD´s ekstra-
ordinære generalforsamling i Aarhus og i København. Her har 
formand og næstformand fremlagt den nye samarbejdsafta-
le, budgetnøgle og vedtægter for Fagligt Selskab af Kliniske 
Diætister og også taget spørgsmål, diskussioner og debat med 
medlemmerne. 

Også de spørgsmål, der drejer sig om bekymringen for, om FaKD 
risikerer at blive ”opslugt” af Kost & Ernæringsforbundet. 
”Vi har fået forhandlet alle de vigtigste mærkesager og ting 
igennem for FaKD i det nye samarbejde. Vi er som kliniske 
diætister ikke sikret en plads i hovedbestyrelsen, men det samme 
gælder de andre faggrupper i Kost & Ernæringsforbundet. Der 
sidder allerede nu en klinisk diætist i hovedbestyrelsen, og lur 
mig, om ikke der kommer til at sidde en klinisk diætist næste 
gang, der er valg til Kost & Ernæringsforbundets hovedbesty-
relse,” lød Mette Pedersens svar på et konkret spørgsmål. Hun 
tilføjede, at mange kliniske diætister er både fagpolitisk og fag-
professionelt dybt engagerede, og at det også vil komme Kost & 
Ernæringsforbundet til gode.

Ønske om overenskomst med sygesikringen
Trine Klindt siger, at en af de fremmeste opgaver for FaKD og 
K&E vil være at arbejde på at få en overenskomst med sygesik-
ringen, sådan at man hos sin læge kan blive henvist til en klinisk 
diætist med tilskud fra sygesikringen, en lignende aftale som 
den fx fysioterapeuter har.

25 år 
som selvstændig forening

De omkring 700 kliniske diætister i FaKD er nu på vej ind i et 
nyt samarbejde og fællesskab i Kost & Ernæringsforbundet 
efter næsten 25 år som selvstændig forening, der i starten 
havde knapt 200 medlemmer. 

1976

1976 -   
1996

1993

1996

2002

2008

2018

1976 – de første kliniske diætister uddannes.

1976-1996 kunne man blive klinisk diæ-
tist med en 1-årig uddannelse, hvis man i 
forvejen var uddannet som økonoma eller 
husholdnings- og ernæringsøkonom.

I 1993 stiftes FaKD som selvstændig for-
ening, de kliniske diætister bryder ud af Øko-
nomaforeningen for bedre at kunne varetage 
deres kamp for at opnå statsautorisation. 

I 1996 lykkedes det FaKD efter tre års hårdt 
arbejde at få statsautorisation. Den vedtages 
i Folketinget den 9. april. 
1996 – uddannelsen som klinisk diætist 
opgraderes med 1 års praktik – efter lov om 
autorisation.

2002 – uddannelsen som klinisk diætist 
opgrades til 3 ½ års professionsbachelor i 
ernæring og sundhed (PBES) med speciale i 
klinisk diætik.

2008 – Advokat Henrik Karl Nielsen hos 
Norsker og Co. overtager sekretariatsfunk- 
tionerne for FaKD.

2018 – Foreningen af Kliniske Diætister opta-
ges som Fagligt Selskab af Kliniske Diætister i 
Kost & Ernæringsforbundet den 1. oktober. 
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Samarbejds- 
aftalen i praksis 
Den ny samarbejdsaftale træder i kraft den 1. oktober 2018, 
hvor hele FaKD indtræder i Kost & Ernæringsforbundet (K&E), 
der således får sit første fagprofessionelle selskab – med 
navnet Fagligt Selskab af Kliniske Diætister (FaKD). I praksis 
betyder det bl.a. at: 

n   Kost &Ernæringsforbundet nærmer sig næsten 9.000 medlemmer 
med optagelsen af FaKD. De ca. 100 kliniske diætister, som allere-
de er organiseret i K&E bliver del af FaKD. 

n   Formand, næstformand og resten af FaKD´s bestyrelse ”flytter 
med ind” i det nye samarbejde, hvor K&E overtager flere admini-
strative og sekretariatsopgaver for FaKD. De har siden 2008 været 
varetaget af advokat Henrik Karl Nielsen, Norsker & Co Advokater.

n   Den nuværende bestyrelse i FaKD med sin nuværende konstitution 
fortsætter som minimum frem til generalforsamlingen i 2020.

n   FaKD skal fortsat varetage de fagpolitiske og fagprofessionelle 
opgaver i forhold til kliniske diætisters arbejds- og uddannelses-
områder og beholder egne studierepræsentanter fra de 4 uddan-
nelsessteder.

n   FaKD tildeles 2 ud af 4 pladser i uddannnelsesudvalg på professi-
onshøjskolerne. 

n   FaKD er er selvstændigt selskab med egne vedtægter, CVR nr., 
eget budget og råder over egen formue.

n   Budgettet udgør en fast procentdel af kliniske diætisters kontin-
gentbetaling til K&E.

n   Kontingentet stiger 5 kr. pr. md. for medlemmer i arbejde - 50 kr. 
for studerende (betaler 0 kr. nu)

n   FaKD har eget budget til bl.a. arbejdet med rammeplaner, NCP og 
kursus- og efteruddannelsesaktiviteter.

n   Fagbladet Diætisten fortsætter - dog med nyt logo, der viser, at 
FaKD er del af Kost & Ernæringsforbundet. FaKDs egne sociale 
medier fortsætter. 

n   FaKD oprettes med eget faneblad på kost.dk  
– gælder også ”Find din diætist”. 

n   FaKD kan på lige fod med de øvrige professionsgrupper i K&E 
opstille kandidater ved valg til hovedbestyrelsen i K&E.

n   FaKD får en kontorplads i K&E´s professionsafdeling og kan benyt-
te mødefaciliteter, kantine, reception m.m. 

n   Kun med FaKD´s godkendelse kan FaKD ophæves – det indskrives 
også i K&E´s vedtægter. 

n   FaKD og K&E forpligter sig til i fællesskab at løse samarbejdspro-
blemer og til at drage omsorg for, at samarbejdsaftalen fortsat 
efterleves i tilfælde af, at K&E sammensluttes med andre forbund.

Trine Klindt ser mange styrker og god energi i det fremtidige 
samarbejde: ”Fremover kan vi bruge kræfter på at samarbejde i 
stedet for at bruge kræfterne på at konkurrere. Sammenslutningen 
betyder også, at vi bl.a. kan bruge vores energi på at styrke mu-
lighederne for certificerede efteruddannelser for kliniske diætister, 
som måske endda også vil kunne give lønmæssige tillæg til de 
diætister, som dermed får papir på deres speciale.”

”Vi skal også bruge en masse kræfter på at få ernæringsscreenin-
gen styrket, så alle hospitalerne og kollegaerne derude forstår 
vigtigheden af ernæringsscreening og i fremtiden vil bruge diæti-
sterne mere – også i den sammenhæng.” 

”Det vil være til gavn for både patienter, sygehus og også give 
en samfundsmæssig besparelse, fordi der vil være færre genind-
læggelser - og det vil desuden også betyde flere jobs til kliniske 
diætister på landets hospitaler,” siger Trine Klindt.

Kliniske diætisters landevindinger
Udover at opnå statsautorisationen i 1996, har det også været en 
større landevinding for FaKD, at det er lykkedes kliniske diætister 
at blive indskrevet som del af den sundhedsfaglige indsats i de 
såkaldte ”forløbsprogrammer”, som omfatter den Kommunale 
sundhedsfaglige indsats over for en given kronisk sygdom. 

Men ifølge en undersøgelse, som FaKD lavede i 2017, var der 
kun i de 64 af landets 98 kommuner kliniske diætister involveret i 
”forløbsprogram” med fx diabetes-patienter.

”Her er stadig meget at arbejde på for at få kliniske diætister med 
ind i de relevante forløbsprogrammer i alle kommuner. En sygeple-
jerske, der har tre dages ernæringsfagligt kursus, har jo slet ikke 
den samme faglige ekspertise som en uddannet klinisk diætist. 
Ernæringsfaglig behandling skal varetages af kliniske diætister, ” 
fastslår Trine Klindt.

Mærkesager 
FaKD og K&E vil arbejde på, at kliniske diætister får overens-
komst med sygesikringen.

FaKD og K&E vil arbejde for at værne om titelbeskyttelse og 
autorisation. K&E skal håndtere eventuelle henvendelser om 
titelmisbrug. 

FaKD vil fortsat arbejde på at dokumentere effekten af 
diætbehandling igennem bl.a. forskningsprojekter for også 
at fremme antallet af stillinger til kliniske diætister.
FaKD er eneansvarlig i K&E for den fortsatte udvikling og 
implementering af NCP og har også fortsat ansvar for 
udarbejdelse og udgivelse af rammeplanerne og prioritering 
af disse.
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Årsmøde i Dansk Selskab 
for Klinisk Ernæring 

Endnu et interessant årsmøde i Dansk Selskab for Klinisk Er-
næring fandt sted fredag d. 4. maj på Arkitektskolen i Køben-
havn, og igen i år havde FaKD en stand på årsmødet. Årsmødet 
havde i år fokus på protein, bl.a. proteinkvalitet og proteinme-
tabolisme hos patienter på intensiv afdeling, samt timing ved 
indtag af protein hos alvorligt syge patienter. 

Olav Rooyackers, Ph.D., Professor. Anesthesiology and Intensive Care 
Clintec, Karolinska Institutet and University Hospital, Huddinge, Sve-
rige, holdt et oplæg om proteinkvalitet og proteinmetabolisme, hvor 
han redegjorde for de forskellige guidelines, der i dag findes omkring 
proteinindtag. En af Olavs take home messages var antagelsen om, at 
proteiner op til et vist niveau har en gavnlig effekt hos syge patienter 
- dog er dette niveau individuelt. Det er ligeledes individuelt, hvornår 
øget proteinindtag gavner og/eller skader patienten.  
Han sammenlignede derudover ESPEN og ASPEN guidelines samt 
kortlagde, hvilke studier der ligger til grund for de forskellige guideli-
nes, hvilket var ganske tankevækkende – og noget, der er interessant 
at nærstudere i fremtiden. For hvordan er det guidelines bliver til, hvil-
ke studier bygger de på, og hvordan skal vi som sundhedsprofessio- 
nelle forholde os til de informationer. Det er vigtigt at være kritisk og 

undersøgende, søge årsager og sammenhænge, i særdeleshed i en 
tid som vores, hvor der stilles spørgsmålstegn ved al videnskab.
Som noget nyt var der i år flere oplæg, der handlede om vegansk 
og/eller plantebaseret kost. Heriblandt et oplæg fra klinisk diætist 
Tina Beerman, Aalborg Universitetshospital som har undersøgt, hvad 
indlagte patienter synes om muligheden for at kunne vælge en plan-
tebaseret kost under indlæggelse. Selvfølgelig med samme standard 
for indhold af makro- og mikronærringsstoffer som den konventio-
nelle sygehuskost. Holdningen blandt patienter var positiv, og Tine 
Beerman og co. vil nu gå videre med idéen. 
Vi må som ernæringsprofessionelle også tænke på samfundsudviklin-
gen ift. bæredygtighed, foodtrends mm., og DSKE tager tilsyneladen-
de også sin del af dette ansvar. 

FaKDs stand var godt besøgt, og mange FaKD medlemmer kom bl.a. 
forbi for at få svar på spørgsmål til betydningen af en mulig sammen-
slutning med K&E. 

Programmet og abstracts fra årsmødet kan findes på: http://dske.dk/
onewebmedia/%C3%85rsm%C3%B8demappe%202018.pdf 

K O R T  N Y T

Advisory board for mad, måltider og sundhed
Advisory board for mad, måltider og sundhed er nedsat af fhv. miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, sundhedsminister Ellen Thrane 
Nørby, børne- og socialminister Mai Mercado, undervisningsminister Merete Riisager og ældreminister Thyra Frank.
Resultatet af arbejdet i det nedsatte advisory board er de 10 anbefalinger som kan skabe forandring mod bedre madvaner, der understøtter 
sundhed og livskvalitet gennem hele livet. De har lagt vægt på, at anbefalingerne kan hjælpe alle grupper i samfundet.
Læs hele rapporten med de 10 anbefalinger på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

OBS!
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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.
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særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

*Varemærke tilhørende Mead Johnson & Company, LLC. © 2017 Mead Johnson & Company, LLC.

N
UTRAMIGEN 1 DHA

N
UTRAMIGEN 2 DHA

N
U

TR

AMIGEN PURAM
IN

O

PREGESTIMIL

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



Konference om mænds sundhed d. 15. maj: 
Mænds sundhed – hvad ved vi, og hvad kan 
vi gøre bedre? 
Vi ved, at mænd er dårligere end kvinder til at tage vare på 
eget helbred og til at benytte de etablerede tilbud i sund-
hedssektoren. Men hvorfor er det sådan? Og hvilke konkrete 
udfordringer står vi som sundhedsvæsen overfor i relation til 
mænds sundhed? 

Det var spørgsmål som disse, forskellige fagprofessionelle satte fokus 
på ved konferencen: Mænds sundhed – hvad ved vi, og hvad kan 
vi gøre bedre?, som blev afholdt på University College Syddanmark 
i Esbjerg. Forskningsleder og psykolog Svend Aage Madsen lagde 
ud med at redegøre for, hvorfor vi bør interessere os for mænds 
sundhed. Madsen satte bl.a. fokus på mænds høje dødelighed 
sammenlignet med kvinders, manglen på nære relationer, og mæn-
denes manglede bevidsthed om deres reelle helbredsstatus. Madsen 
pointerede i forlængelse heraf, at baggrunden for disse forhold bl.a. 
skal findes i, at sundhedsvæsenet ikke har tilstrækkelig med fokus på 
mændene – vi mangler viden om og politikker for, hvordan vi kan og 
vil nedbringe tilfælde af kræft, diabetes, hjertekarsygdomme m.m. 
specifikt målrettet mænd! 

På konferenceren præsenterede professor og idrætsforsker Peter Kru-
strup desuden sin forskning om motionsfodbold, der har ført til ud-
viklingen af evidensbaserede træningskoncepter, der bl.a. er målrettet 

mænd såsom: Fodbold Fitness og FC Prostata. Krustrup præsente-
rede en række forskningsresultater, hvoraf det kunne konkluderes, 
at fodbold er en effektiv træningsform, som kan bruges både til at 
forebygge og behandle livsstilsygdomme uagtet deltagernes social 
status, kropskomposition, fysik og forudgående idrætserfaring. Peter 
Krustrup afsluttede desuden med at påpege, at der med den mæng-
de viden, vi har om sundhedsfremmende - og forebyggende indsatser 
in mente - mangler en ambitiøs plan for, hvordan vi vil imødegå de 
problemstillinger, vi oplever ift. den specifikke målgruppe.  

Vil du læse mere om konferencen og oplægsholderne, kan program-
met for konferencen findes på: https://www.ucsyd.dk/maends-sundhed

K O R T  N Y T

Knogleskørhed –en skjult folkesygdom
Mere end en halv million danskere lider af knogleskørhed. Og mere end halvdelen er ikke klar over det. Derfor er Osteoporoseforeningen og 
NetDoktor gået samme om at lave en oplysningskampagne for både borgere og fagfolk. Du kan læse pressemeddelelsen her: https://www.
pressport.com/pressrelease/24427/mere-end-halv-million-danskere-lider-af-skjult-folkesygdom---ny-oplysningskampagne-skal-hjaelpe

OBS!
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Ernæringsterapi som 
struktureret klinisk proces: 
Mellem drøm og virkelighed

Af Jens Kondrup, overlæge, professor, 
kondrup@post4.tele.dk

Kliniske implementeringsprojekter i 
1990’erne, de fleste fra Sverige og England, 
viste, at hovedsageligt tre komponenter var 
nødvendige for at opnå succes: 1) screening 
med henblik på at identificere de patienter, 
som ville have nytte af ernæringsterapien, 2) 
forbedring af hospitalskosten, så den i højere 
grad både dækker ernæringsbehov og tilgo-
deser smagspræferencer hos de småtspisen-
de patienter og 3) registrering af kostindtag/
dækning af ernæringsbehov (1).

Det blev også klart, at de drivkræfter, der 
var og er nødvendige for at drive denne 
udvikling, omfatter evidens, madpolitik og 
madkultur. Evidens drejede sig om den kli-
niske effekt af ernæringsterapi og undersø-
gelser af, hvorledes ernæringsterapien bedst 
organiseres. Madpolitik skulle udformes på 
mange niveauer: institutionelt, regionalt, 
nationalt og internationalt. Madkultur bestod 
mest i en appel til personalet om at tage 
deres madkultur med på arbejde, bl.a. ved at 
gå lige så meget op i deres patienters kost-
indtag, som de ville gøre det i deres familie. 
Fremgangsmåden blev forklaret i ESPEN’s 
guideline om screening (2), her gengivet som 
den strukturerede kliniske proces (Figur 1). I 
Danmark blev problemer og barrierer belyst 
ved at undersøge de patienter på sygehuse, 
som enten ikke var blevet screenet eller ikke 
fik dækket deres ernæringsbehov, og det 
blev vist, at en kombination af en grundig 
uddannelse af personale/sygeplejersker samt 
en superviserende team-indsats ved diætist 
og sygeplejerske medførte, at 80% af pa-
tienterne fik dækket mere end 75% af deres 
behov (3,4).

Men, her 15 år efter, står det stadig sløjt 
til med hensyn til at få identificeret og 
behandlet de underernærede patienter. En 
spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 1600 
patienter i Region Hovedstaden i 2014 viste, 
at 30% havde tabt sig under indlæggelsen.
Hvordan er status for de drivkræfter, der 
skulle have fremmet udviklingen? Er det 
helt andre drivkræfter, vi skulle have været 
opmærksomme på?  

Evidens
Evidens er vigtig, dels fordi vi generelt gerne 
vil have evidensbaseret behandling, men 
også fordi de kliniske områder, vi konkurrerer 
med om ressourcerne, ofte har en betydelig 
evidens som grundlag for deres ressource- 
krav. Desuden er det væsentligt for al be-
handling, at både den positive virkning og  
de negative bivirkninger ved behandlingen,
er kendt.

Området klinisk ernæring står imidlertid sta-
dig svagt pga. den ringe evidens på området. 
For eksempel er mange af ESPEN’s anbefalin-
ger i de kliniske guidelines markeret med ’lav 
styrke’ for evidens og med ’høj styrke’ for 
anbefaling.

Som forberedelse til et større randomiseret 
studie (som dog ikke kunne skaffe de 20 
mio. kr., som ordentlige kliniske ernærings-
undersøgelser kan kræve), blev der udført en 
meta-analyse i det Nordiske Cochrane Center 
(5). Cochrane-centret insisterede på at fore-
tage en analyse af alle eksisterende kontrol-
lerede undersøgelser (RCT’er), trods DSKE’s 
indvendinger om, at dette ikke afspejler de 
internationale anbefalinger (2,6). I alt 244 
RCT’er blev inkluderet i hovedanalysen med i 
alt 28.619 patienter. Analysen viste en stati-
stisk signifikant 10% reduktion i forekomsten 

af svære komplikationer. Det kan diskuteres, 
om en så beskeden effekt er klinisk relevant. 
Desuden fandt metaanalysen, at stort set alle 
RCT’er er af ringe videnskabelig kvalitet, idet 
behandlingen ikke er blindet, og det kliniske 
resultat heller ikke er vurderet blindet. En 
subgruppeanalyse af RCT’er, hvor patienter-
ne var udvalgt på grundlag af veldefinerede 
kriterier for underernæring eller sværheds-
grad af sygdom (som i de internationale 
anbefalinger), OG hvor interventionsgruppen 
dokumenteret havde et adækvat indtag, og 
kontrolgruppen et dokumenteret inadækvat 
indtag, viste dog en signifikant effekt på 
24% reduktion i svære komplikationer. Men 
stadig: Det drejede sig om RCT’er af lav
kvalitet.

Specielt for det screeningsredskab, der 
anbefales af ESPEN (2), og som anvendes i 
Danmark (NRS 2002), er der tre RCT’er og 
tre observationelle kohortestudier, der tyder 
på, at de patienter, der screenes positive, 
faktisk har nytte af efterfølgende ernærings-
terapi. På den måde er NRS 2002 det eneste 
screeningsredsskab, der har en nogenlunde 
rimelig prædiktiv validitet, dvs. at det kliniske 
forløb forbedres med ernæringsterapi. Men 
stadig: RCT’er, der menes at være af ringe 
kvalitet.  
  
Politik
Papir er taknemligt. Der er nu madpolitik på 
alle tænkelige niveauer og alle farver papir, 
men stort set ingen administrativ/ledelses-
mæssig/politisk vilje til at se, om målet nås.
Længst fremme er Holland, hvor statslige 
sundhedsmyndigheder siden 2007 har 
indsamlet data fra alle hospitaler vedr. hvor 
stor en andel af patienterne, der er blevet 
screenet, og hvor stor en andel af patienter 
i ernæringsrisiko, der på fjerdedagen af 

Et sammendrag af Arvid Wretlind-forelæsningen til ESPEN-kongressen i Haag 2017
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indlæggelsen opnår et indtag på mindst 
80% af proteinbehovet. Ved at måle 
på fjerdedagen undgås sammedags- og 
korttidsindlagte patienter. De seneste 
tilgængelige resultater (2015) viser, at 
90% af alle nyindlagte patienter screenes, 
og at 50% af patienterne i ernæringsrisiko 
opnår minimumsdækningen. Sidstnævnte 
er naturligvis ikke godt nok, men at landet 
som helhed overhovedet har disse tal, er jo 
forbilledligt. I Danmark har Sundheds-, So-
cial- og Fødevarestyrelsen udgivet stribevis 
af anbefalinger vedr. ernæring af patienter 
og ældre, inklusive praktiske anvisninger 
på, hvordan det udføres, men der er ingen 
systematisk statslig, regional eller kommu-
nal overvågning af området. 

Kultur
Personalet på sygehusene har formentlig 
fortsat ikke i særlig høj grad implemen-
teret deres madkultur i deres arbejde 
med patienterne. Med alle de detaljerede 
vejledninger, der er skrevet i årenes løb, 
og al den undervisning, der er givet, er det 
umiddelbart svært at forstå, hvorfor ernæ-
ringsproblemerne stadig er så upåagtede. Vel 
er der effektiviseret og rationaliseret, men 
andre vitale funktioner hos patienterne bliver 
fortsat observeret og behandlet. 

Det overordnede problem er formentlig, at 
det er svært at ændre kulturen på hospita-
ler, hvor de dominerende personalegrupper 
(læger og sygeplejersker) gennem deres ud-
dannelse bliver vænnet til, at ernæringspro-
blemer kommer langt nede på problemlisten. 

I Canada har de udført et enormt arbejde 
med talrige meta-analyser, som opdateres 
hvert andet år for at udfærdige og opdate-
re en evidensbaseret vejledning i ernæring 
af patienter i intensiv terapi. Den færdige 
vejledning blev distribueret, og efterfølgen-
de fandt initiativtagerne ud af, at meget få 

afdelinger fulgte den nye anbefaling. Den 
efterfølgende selvransagelse var interessant – 
hvad var gået galt? Punkt ét var, at intensi-
vafdelingerne faktisk ikke havde efterspurgt 
en sådan vejledning. Men selv uden efter-
spørgsel kunne man forvente, at afdelinger-
ne syntes, det var en god hjælp til at afslutte 
de evindelige tidsrøvende diskussioner om de 
enkelte patienters ernæring.

En mere detaljeret analyse af forskellene på 
de afdelinger, som havde implementeret den 
nye vejledning, i forhold til dem, der ikke 
havde, gav nogle tankevækkende resultater 
vedrørende afdelingernes kultur (7). De af-
delinger, der ikke implementerede nye forsk-
ningsresultater, var karakteriseret ved: stærk 
hierarkisk ledelsesstruktur, rutinepræget og 
teknologidrevet tilgang til patientbehandlin-
gen, stive instrukser, ingen forventning om, 
at det kliniske arbejde er forskningsbaseret.
De afdelinger, der relativt hurtigt implemen-
terede nye forskningsresultater, var karakteri-
seret ved: udbredt organisatorisk enighed om 

at nå et bestemt klinisk mål, synlig ledelse 
forrest i ændringen, organisationskultur, som 
belønner udholdenhed, indsamling af data til 
at belyse udviklingen, opmuntring til innova-
tion, samarbejdende tværfaglige teams.

Konklusion
Det er formentlig de rigtige drivkræfter, vi 
arbejder med, men de kræfter, vi er oppe 
imod, er vokset mere i styrke, end vi har kun-
net hamle op med. Krav til evidens er øget, 
vi har ikke nylige, overbevisende RCT’er; det 
administrative/politiske niveau er for flyvsk til 
at få processen forankret; kravet om bedre 
evidens og en stærk politisk forankring, samt 
en forbedring af kulturen, skal formentlig 
komme fra personalet (sygeplejersker og so-
su’er) og fra pårørende til de underernærede, 
fordi disse grupper i stigende grad må bære 
byrden af konsekvenserne: De underernære-
de syge og gamle kan ikke klare sig selv.

Så: bliv ved!

Nutrition intervention: a structured process
ESPEN Guidelines for Nutrition Screening.
Clin Nutr 2003;22(4):415-421.
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Fig.1. Struktureret klinisk proces
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Varige resultater for 
børn på julemærkehjem
Langt de fleste Julemærkebørn gør enorme fremskridt i retning mod mere sundhed og mindre isolation under opholdet på landets 
Julemærkehjem. Et nyt femårigt forsøgsprojekt arbejder med i højere grad at fastholde og cementere disse fremskridt efter bar-
nets hjemkomst – blandt andet ved hjælp af efterværn.

Af Ole Jeppesen, Julemærkefonden

Som en del af den store private donation, der tidligere i år gjorde det 
muligt at åbne det femte Julemærkehjem, Liljeborg ved Roskilde, har 
Julemærkefonden nu etableret en udviklings- og efterværnsafdeling.
Afdelingen er i fuld gang med nye projekter, hvoraf ikke mindst efter-
værnsprojektet forventes at kaste værdifulde erfaringer af sig.  
Se faktabokse.

”Julemærkehjemmet Liljeborg har med ét forøget vores kapacitet 
med en tredjedel. Derfor kan vi nu hjælpe op mod 1000 børn om 
året, og ventetiden på et ophold er afkortet drastisk. Samtidig har vi 
på det nye Julemærkehjem fået mulighed for at åbne en efterværns- 
og udviklingsafdeling, som arbejder med nye tiltag til glæde for 
samtlige fem Julemærkehjem,” forklarer Julemærkefondens direktør, 
Søren Ravn Jensen.

Et af de nye projekter er et efterværnsforløb, som er en opkvalificering 
af det eksisterende opfølgningsarbejde – og som har til hensigt at sikre 
barnet en succesfuld tilbagevenden fra Julemærkehjemmet til eget hjem.

”Vi udvikler konstant på selve opholdet på Julemærkehjemmene, men 
et område, der rummer et mindst ligeså stort potentiale, er overgan-
gen til hverdagen derhjemme. Her vil vi gerne forsøge at bygge bro 
og holde hånd i hanke med, at børnenes fremskridt i videst muligt 
omfang bliver fastholdt og videreført,” siger Søren Ravn Jensen.

Målet er ’Den bedst mulige overgang’
Line Rosenvold er en af de fire nyansatte efterværns- og udviklings-
medarbejdere. Hun er uddannet pædagog og har desuden en kandi-
datgrad i pædagogisk psykologi. Hun har lige afsluttet forløbet med 
de første fem familier, som har været igennem efterværnsforløbet. 

”Set herfra er status, at et udvidet og tilrettelagt efterværn giver rigtig 
god mening. Den enkelte familie er maksimalt i fokus, og vi er aktivt 
med til at skabe den bedst mulige overgang tilbage til dagligdagen 
derhjemme – til glæde for barnet og for hele familien,” forklarer Line 
Rosenvold.

Efterværnsforløbet varer cirka 10 uger – altså lige så længe som selve 
opholdet på Julemærkehjemmet. Det første forberedende møde 
finder allerede sted inden opholdets afslutning.

”Forløbet tilrettelægges efter familiens ønsker og behov. Vi gør meget 
ud af at sige, at vi ikke er en kontrolinstans, men i stedet en sparrings-
partner. Vi besøger familien ude i hjemmet og snakker om sundhed, 
trivsel, motion og oplyser om overvægts- eller trivselstilbud i kommu-
nen,” siger Line Rosenvold.

Brobygning, dialog og samarbejde
Et andet yndet indsatsområde ligger placeret på barnets skole. Her 
kan efterværnsmedarbejderen tage aktivt del i at hjælpe barnet tilba-
ge i klassen.

”Nogle af børnene synes, det er rart, hvis vi helt konkret fortæller 
klassen om, hvad et Julemærkehjem er, og hvad barnet har været 
igennem i løbet af opholdet. Vi kan også deltage i dialogmøder og 
være med til at genetablere samarbejdet med skolen, hvis dette er 
strandet af den ene eller den den anden grund,” pointerer Line.

ARTIKEL

FAKTA OM EFTERVÆRNSPROJEKTET

• Projektet kører i årene 2018-2022.

•  Det omfatter på nuværende tidspunkt halvdelen af Julemær-
kebørnene på Julemærkehjemmet Liljeborg ved Roskilde – 
svarende til ca. 100 børn årligt.

•  Det er finansieret via en donation fra erhvervskvinden Winnie 
Liljeborg, som var med til at stifte smykkekoncernen Pandora.

•  Ordningen vil med tiden blive udvidet til også at gælde børn 
fra de andre Julemærkehjem.
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Brobygningen består derudover i at gå i tæt dialog og samarbejde med 
familiens hjemkommune og de øvrige relevante NGO’er i nærmiljøet:

”Vi støtter 100 procent op om den praksis, der er i kommunen, og vil 
rigtig gerne være bindeleddet, der er med til at få brikkerne til at falde på 
plads. Hvis kommunen fx har svært ved at få familien til at møde op i et 
overvægts- eller trivselstilbud, går vi gerne med den første dag og hjælper 
med at få skabt en relation mellem familien og personalet på tilbuddet, 
sundhedsplejersken, diætisten, eller hvem det nu er. Vi kan også tage 
kontakt til Ungdommens Røde Kors’ mentorordning eller voksenven- 
tilbud og sætte gang i et forløb dér. Der er ikke tale om at konkurrere 
med de etablerede tilbud, men om at bruge dem på bedste vis – og langt 
de fleste kommuner tager da også godt imod os,” oplyser Line.

Deler viden med børnene
Udover efterværnsforløbet arbejder Julemærkehjemmene med en række 
nye tiltag på kost- og trivselsområdet. Blandt andet projekt børnekøk-
kenet ’Madklubben’, der bliver drevet af tre professionsbachelorer i 
ernæring og sundhed, og som hvert Julemærkebarn på Liljeborg stifter 
bekendtskab med fem gange i løbet af opholdet. 

”Forløbet tilrettelægges efter familiens ønsker og behov. Vi gør meget ud af at sige,  at vi 
ikke er en kontrolinstans, men i stedet en sparringspartner” 
– Line Rosenvold, efterværns- og udviklingsmedarbejder, Julemærkehjemmet Liljeborg

FAKTA OM JULEMÆRKEFONDEN

•  Hvem: Hvert år får op mod 1000 børn mellem 7 og 14 år 
hjælp til at opnå et bedre liv på et Julemærkehjem. Børn på 
Julemærkehjem har ofte dårlig livskvalitet, og mobning, lavt 
selvværd og isolation fylder meget.

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

•  Hvor: Hjemmene ligger i Roskilde, Skælskør, Ølsted, Kollund 
og Hobro.

(Læs mere om Julemærkehjemmene på www.julemaerket.dk)
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”Med Børnekøkkenet sigter vi mod, at børnene skal blive kritiske for-
brugere med viden om god kost i fornuftige mængder. Vores tilgang 
til kost og motion bunder i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi 
mener, at det er godt for alle også selvom man ikke har en udfor-
dring med overvægt. Der er oplæg om mad- og håndhygiejne, nyttig 
viden om kost og mærkning af fødevarer, måltidsworkshops samt 
mad-mindfulness, som handler om at sanse maden og mætheden. 
Børnene får efterfølgende deres egen opskriftsbog med egne fotos 
af den mad, de selv har lavet. Forløbet handler om viden, men det 
handler også om at give børnene succesoplevelser à la ’det er sjovt 
at være i køkkenet, og jeg kan sagtens finde ud af at lave god mad,” 
siger Line Rosenvold – og fortsætter:

”Vi vil gerne se på det hele menneske og ikke kun en enkelt pro-
blematik. Vi oplever nemlig ofte, at børnene kæmper med flere 
udfordringer på én gang. Derfor er der på Liljeborg etableret en 
trivselsklub ligeledes med fem møder pr. ophold. Temaerne her kan 
f.eks. være ’Livsglæde’ eller ’Digitalt liv og trivsel’ – om adfærd på 
nettet, herunder mobning,” påpeger Line Rosenvold.

EFTERVÆRNSPROJEKTET – indhold og opbygning 
Mens barnet er på Julemærkehjemmet (opholdet varer 10 uger)

Forældredag – efterværnsmedarbejderen deltager

Efterværnsmedarbejderens første hjemmebesøg (uden barnet)

Slutsamtale ved opholdets afslutning - efterværnsmedarbejde-
ren deltager om muligt

Efter barnet er vendt hjem  
(Forløbet varer 10 uger og går i gang umiddelbart efter hjem-
komsten)

Opstilling af efterværnsplan ved hjælp af trivselskompas + 
løbende hjemmebesøg, besøg på skolen i kommunen m.v. 
efter behov

 Opfølgningsdag på Julemærkehjemmet - efterværnsmedar-
bejderen deltager
+ revidering af efterværnsplan ved hjælp af trivselskompas

 Opfølgningstelefonen – familien modtager et opkald fra 
støttepædagogen

 Overlevering til samarbejdspartnere – efterværnsmedarbejde-
ren samarbejder med relevante partnere om barnets videre 
forløb + revidering af efterværnsplan ved hjælp af trivselskom-
pas + efterværnsudtalelse

Efter opholdet og efterværnsforløbet
Evt. opfølgning fra efterværnsmedarbejderen 6 mdr. efter 
opholdets afslutning 
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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”.

Nye samarbejdsmuligheder – nye erfaringer 
Ude i horisonten tegner sig konturerne af et muligt nyt samarbejde:

”Vi håber meget på at kunne skabe grobund for mere samarbejde 
med diætisterne rundt omkring i børnenes hjemkommuner. Her 
tænker jeg både kommunale og selvstændige diætister. Vi får løbende 
henvendelser fra diætister, som gerne vil samarbejde, og vi har også 
allerede kørt et parløb med Anne Ravn, diætist på Aarhus Universi-
tetshospital, som har været med til at udarbejde Julemærkefondens 
kostpolitik og været brugt løbende som sparringspartner i forhold til 
dette. Vi vil gerne i dialog med diætisterne om, hvorvidt man kunne se 
et ophold på Julemærkehjem som en del af et diætistforløb. Altså et 
fælles forløb som tilbud til visse familier,” forklarer Line Rosenvold.

Mens dette samarbejde endnu er i sin vorden, er et kommende forsk-
ningsprojekt i afdelingen anderledes håndgribeligt, oplyser direktør 
Søren Ravn Jensen:

”Efter sommerferien får vi tilknyttet en ph.d-studerende fra Statens 
Institut For Folkesundhed ved SDU, som skal dykke ned i efterværns-
arbejdet. Hun skal nærmere bestemt forske i effekten af det udvidede 
efterværn og kortlægge, hvad der virker, hvad der virker mindre godt, 
hvem der har brug for efterværn – og hvem der, om jeg så må sige, 
kan ”nøjes” med vores velfungerende standard-opfølgningsmodel. Vi 
ønsker på baggrund af dette på sigt at udbrede en tilrettet efter-
værnsmodel til egnede familier fra samtlige fem Julemærkehjem,” 
siger Søren Ravn Jensen – og runder af:

”Med de nye tiltag er vi godt i gang med at udvikle selve indholdet af 
opholdet på et Julemærkehjem – lige fra første samtale til den sidste 
opfølgning. Samtidig gør vi det mere sandsynligt og opnåeligt, at 
livsstilsændringen for Julemærkebørnene og deres familier bliver varig. 
Mere kan vi næsten ikke ønske os…”
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Bachelor 

Af Trine Brix Bønsdorff Powers, klinisk diætist,
trinepowers@gmail.com & Camilla Beck Haugaard, klinisk diætist,  
camillabhaugaard@hotmail.com

Resumé
I flere kommuner tilbydes nu den digitale sundhedsplatform LIVA, 
som er udviklet af LIVA Healthcare. LIVA er et digitalt redskab til at 
vejlede borgere med kroniske sygdomme til en sundere livsstil (1). En 
sådan ny måde at diætbehandle borgere på, stiller nye krav til den 
kliniske diætist, og vi har i praksis oplevet en betænkelighed blandt 
kliniske diætister om, hvorvidt denne udvikling vil kunne påvirke den 
sundhedsfaglige kvalitet i diætbehandlingen.

Baggrund
Det danske sundhedsvæsen synes i disse år at befinde sig i et dilemma 
mellem krav til kvalitetsløft, øget produktivitet og effektivitet og mu-
lighederne for at indfri disse forventninger og krav med de tilgængeli-
ge ressourcer (2). 
Ressourceforbruget i sundhedsvæsenet øges som følge af den demo-
grafiske udvikling, hvor stadig flere får kroniske og/eller psykiatriske 
diagnoser og dermed et øget behandlings- og omsorgsbehov til følge 
(2, 3).

De senere år har der været et tiltagende fokus på teknologi som 
en løsning, hvor målet er, at digitale sundhedsløsninger skal kunne 
bidrage med at tilrettelægge arbejdet smartere og mere effektivt for 
sundhedsprofessionelle samt forbedre behandlingsmulighederne for 
borgerne (4, 5).

Den digitale sundhedsplatform LIVA kan ses som et bud på en sådan 
løsning. LIVA muliggør en skalérbar digital vejledning, hvor borgeren 
løbende kan dele spørgsmål, kommentarer og udfordringer online 
med sin vejleder både via video og på skrift gennem en app. Borgeren 
registrerer dagligt på de mål og den plan, der er opstillet, hvilket giver 
vejlederen mulighed for at følge borgerens udvikling og derigennem 
hjælpe borgeren til en sundere livsstil. LIVA synes at tilbyde en større 
frihed for både borger og vejleder og muliggør samtidig, at vejleder 
kan hjælpe langt flere borgere (1).

Den nye måde at diætbehandle borgere på, stiller nye krav til den 
kliniske diætist. I praksis oplevede vi en betænkelighed blandt kliniske 

diætister i forhold til, hvorvidt denne udvikling vil kunne påvirke den 
sundhedsfaglige kvalitet i diætbehandlingen, da vejledningen på LIVA 
i visse tilfælde kunne opleves som ustruktureret og relationen til bor-
geren er vanskelig at bevare gennem skriftlig kommunikation.
Vi blev nysgerrige på, hvordan den kliniske diætist, med afsæt i egen 
oplevelse af sundhedsfaglig kvalitet og sædvanlige arbejdsmetoder i 
diætbehandlingen, herunder anvendelse af Nutrition Care Process and 
Model (NCP) og Den Motiverende Samtale (MI), ville håndtere denne 
udvikling. Endvidere ville vi undersøge, hvilken betydning betingelser-
ne for kommunikation på LIVA kunne have for den kliniske diætists 
oplevelse af den sundhedsfaglige kvalitet i den digitale diætbehand-
ling. Dette med afsæt i Palo Alto-gruppens kommunikationsforståelse 
og Benedicte Madsens kommunikationsteori (6,7).

Metode
Bacheloropgaven tager afsæt i den kvalitative metode med en her-
meneutisk og fænomenologisk tilgang, hvor der inddrages interviews 
med fire kliniske diætister fra kommuner i Region Midtjylland og 
Region Syddanmark.

I rekrutteringen af informanter var forudsætningerne, at de kliniske 
diætister skulle være autoriserede med ansættelse i kommunalt regi, 
have erfaring med traditionel individuel diætbehandling og vejledning 
på LIVA. Via e-mail var vi i kontakt med syv kliniske diætister i Region 
Midtjylland og Region Syddanmark, der alle opfyldte kriterierne. Fire 
havde mulighed for at deltage i interviewundersøgelsen.

For en systematisk planlægning af opgavens interviewundersøgelse er 
Kvale og Brinkmanns syv faser for en interviewundersøgelse anvendt 
(8). Informanternes udsagn blev analyseret og fortolket med afsæt i 
opgavens teoretiske perspektiver.

Resultater
Noget tyder på, at anvendelse af en digital sundhedsplatform som 
LIVA i visse tilfælde kan være forbundet med kommunikative udfor-
dringer. Med afsæt i Palo Alto-gruppens kommunikationsforståelse 
kan denne sammenhæng tolkes gennem anderledes betingelser 
for kommunikation, da denne på LIVA kan mangle analogt sprog, 
og kommunikationens tosidige karakter være kompromitteret (6). 
Sådanne faktorer kan have indflydelse på informanternes oplevelse af 
relationsskabelsen- og bevarelsen til borgeren, hvor en fælles forståel-
se af diætbehandlingens indhold ligeledes kan udfordres ved manglen 
på disse. 

Digitalisering af 
diætbehandling
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Denne mulige sammenhæng kan ligeledes understøttes af Benedicte 
Madsens kommunikationsteori, hvor netop relations- og indholds-
aspektet er af stor vigtighed i forhold til at opnå det fælles tredje i 
kommunikationen mellem to parter (7).

Flere af informanterne oplevede, at det af forskellige årsager kunne 
forekomme vanskeligt at forene NCP og MI med LIVA. Dog havde 
de en fælles oplevelse af, at anvendelse af NCP og MI i arbejdet som 
klinisk diætist kan bidrage til strukturering såvel som et grundlag for 
relationsskabelse til borger. Dette understøtter ligeledes deres oplevel-
se af, hvordan en god sundhedsfaglig kvalitet i diætbehandlingen kan 
opnås. I de tilfælde, hvor informanterne på LIVA benyttede elementer
fra MI og strukturen i NCP, oplevedes også bedre betingelser for kom-
munikationen og dermed diætbehandlingen.

Praksisrelaterede overvejelser
Det tyder således på, at et samspil mellem den digitale sundhedsplat-
form LIVA og anvendelsen af NCP og MI er mulig og kan bidrage til at 
reducere udfordringerne forbundet med den digitale kommunikation. 
Dette vil endvidere kunne have betydning for den kliniske diætists 
oplevelse af at opnå en god sundhedsfaglig kvalitet i den opfølgende 
diætbehandling på LIVA.

Denne viden kan være af betydning i vores fremtidige virke som klini-
ske diætister, da en måde, hvorpå udviklingen i anvendelse af digitale 
sundhedsydelser kan håndteres, kan være med afsæt i øget fokus 

på de kommunikative betingelser i den opfølgende diætbehandling 
og forbedring af disse gennem anvendelsen af NCP og MI som vores 
arbejdsmetoder.

De vanskeligheder, informanterne oplevede, særligt i forhold til at 
kombinere NCP og LIVA, synes at knytte sig til et tidsaspekt, idet 
NCP, med sin omfattende terminologi, opfattes som et komplekst 
arbejdsredskab at anvende i denne sammenhæng. Noget tyder på, at 
en lettere tilgængelig og mere forsimplet model vil være ønskværdig i 
det fremadrettede arbejde med digital vejledning.

LIVA kan muligvis ikke ses som en erstatning, men kan være et rigtig 
godt supplement til den traditionelle diætbehandling. For nogle 
borgere vil et sådant tilbud være en fleksibel løsning og en hjælp, 
som ikke tidligere blev tilbudt. Et potentiale kan ses i, at borgere med 
kronisk eller langvarig sygdom kan opnå bedre muligheder for at leve 
et aktivt liv, hvor behandlingen er mindre afhængig af kontrolbesøg i 
sundhedsvæsenet på bestemte tidspunkter.
I andre situationer kan kontakt og relation til en sundhedsprofessionel 
ændre sig, når denne helt eller delvist digitaliseres. Dette synes at 
kunne indebære en øget risiko for social isolation af bestemte borger-
segmenter, hvilket bør indgå i en etisk vurdering af konsekvenserne af 
implementeringen, særligt hvis hensigten er at erstatte eksisterende 
tilbud (9).
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Palo Alto-gruppens kommunikationsforståelse:
Palo Alto-gruppens kommunikationsforståelse formuleredes 
første gang samlet i 1967, som en teori om interpersonel 
kommunikation, i bogen “Pragmatics of Human Communicati-
on”. Palo Alto-gruppen bestod udover den engelske antropolog 
Gregory Bateson blandt andre også af Paul Watzlawick, Don 
D. Jackson og Janet B. Bavelas. Forfatterne ser ifølge bogen, at 
kommunikation rummer en tæt sammenhæng mellem indhold 
og relation, hvor mennesker udveksler budskaber, kommuni-
kerer på forskellige niveauer og klarlægger forholdet imellem 
dem samtidigt. Enhver kommunikation har et indholdsaspekt 
og et relationsaspekt, hvor en uklar relation kan vanskeliggøre 
kommunikationsprocessen (6). 

Benedicte Madsens kommunikationsteori:
Ifølge mag.scient.soc. Benedicte Madsen kan kommunikation 
ses som udveksling af budskaber. Afsendelse og modtagel-
se foregår på alle tidspunkter og i alle sammenhænge, hvor 
mennesker er i kontakt med hinanden, hvad enten det er over 
korte eller lange afstande. Når budskaber udveksles i det sociale 
sammenspil, indtager begge parter rollen som både afsender 
og modtager. I kommunikationen forholder begge parter sig 
således til det tredje - indholdet - fra hver sit perspektiv. Både 
den ene og den anden kommunikerer samtidige digitale og 
analoge budskaber, som enten støtter eller modarbejder hinan-
den i forståelsen af den andens perspektiv, hvorved det fælles 
tredje i samtalen kan udeblive, og kommunikationen eventuelt 
mislykkes (7).
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Af Luise Persson Kopp, NCP projektleder, 
klinisk diætist, lk@diaetist.dk

Danmark er en del af et stort internationalt net-
værk af lande, der arbejder med og anvender 
Nutrition Care Process terminologien(NCPT): 
Australien, Canada, Danmark, England, Græ-
kenland, Island, Frankrig, Finland, Israel, Italien, 
Japan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Norge, Singapore, Sverige, Schweiz, Taiwan, 
Tyskland og USA (1).

Det har længe været et ønske fra disse lande 
at få terminologien anerkendt som internatio-
nal ernæringsterminologisk standard, hvorfor 
der i flere år har været arbejdet for at få NCPT 
ind i SNOMED CT. Arbejdet blev intensiveret 

i efteråret 2017, hvor Nutrition Care Process 
Terminology Clinical Project Group blev dannet 
i SNOMED International. Jeg er medlem af 
gruppen, hvor vi arbejder målrettet for at få 
opdateret ernæringsdiagnoseterminologien, så 
den kan godkendes og implementeres til som-
mer 2018. Når dette er en realitet, kan arbejdet 
med at tilføje den danske oversættelse til den 
danske udgave af SNOMED CT begynde. 

I mange kommuner er arbejdet med implemen-
tering af Fællessprog III (FSIII) begyndt i 2018. 
SNOMED CT anvendes som referenceterminolo-
gi i FSIII, og terminologien er med til entydigt at 
præsentere de dokumenterede informationer. 
Du kan læse mere om SNOMED CT i FSIII og be-
tydningen deraf i rapporten ”SNOMED-CT som 
referenceterminologi i FSIII” (3).

Og hvorfor så implementere 
og arbejde med NCP? 

NCP styregruppen har udarbejdet 6 punkter, 
der giver et fælles grundlag for arbejdet med 
NCP i Danmark.

NCP skal implementeres ved diætbehandling
af individer og grupper fordi:

1.  Kvalitetssikring/ kvalitetsudvikling af behand-
ling af patient/borger/klient 
•  NCP fordrer en systematisk og kritisk 

reflekterende tænkning og anvendelse af 
en fælles ernæringsterminologi

 •  NCP tydeliggør den mest hensigtsmæs-
sige ernæringsintervention ved hjælp af 
PES-redegørelsen (problem – etiology – 
symptoms)

2.  En fælles ernæringsterminologi styrker og 
sikrer kontinuitet i det monofaglige, tvær-
professionelle og tværsektorielle samarbejde

3.  Fremhæver og tydeliggør de faglige kompe-

tencer blandt ernæringsprofessionelle
4.  NCP sætter patient/borger/klient i centrum 
5. NCP giver klare mål at arbejde med
 •    både ift. sundhedspædagogiske -, 

ernæringsmæssige - og fysiologiske mål
6.  NCP åbner muligheder for et internationalt 

diætetisk samarbejde

NCP NCP nyheder 
fra Danmark og udlandet

NCP-KLUMMEN
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Om SNOMED CT

SNOMED International har til formål 
at udvikle, vedligeholde og fremme 
accepten og den korrekte anvendelse 
af terminologiprodukterne i sundheds-
systemer, services og produkter.

SNOMED CT er en klinisk terminologi 
og anses for at være den mest omfat-
tende, flersprogede sundhedstermino-
logi i verden. SNOMED International 
ejer rettighederne til SNOMED CT og 
en række andre standarder med relati-
on til sundhedsterminologi.

SNOMED CT er oversat til dansk fra 
2004-2008 i projektet Sundterm. 
Sundhedsstyrelsen var ansvarlig for 
projektet og fik dermed skabt en
fælles dansk sundhedsterminologi,
der kan dække klinikernes dokumen-
tationsbehov i strukturerede sund-
heds-it-systemer og som kan tilbyde 
en sammenhængende sundhedster-
minologi af såvel generel som mere 
specialespecifik karakter.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen (2)

FSIII og SNOMED CT

Valget af SNOMED CT medfører en 
meningsfuld sammenhæng imellem 
de dokumenterede informationer. Dvs. 
en sammenhæng mellem de informa-
tioner, som de forskellige aktører do-
kumenterer i EOJ-systemer(Elektronisk 
Omsorgs Journal). Det bliver således 
muligt at udtrække informationer om 
såvel den enkelte borger som grupper 
af borgere. Dvs. referenceterminolo-
gien gør det muligt at skabe overblik, 
til fordel for den enkeltes hjælp, 
behandling og/eller pleje. Samtidig 
kan der laves opgørelser, rapporter 
og statistikker, til ledelsesmæssige og 
administrative formål.

Kilde: Fællessprog III (3)
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Fødevaredata fra DTU Fødevareinstituttet er den danske føde-
varetabel, som vi også kender som FRIDA. Fødevaretabeller er 
et af ernæringsvidenskabens grundlæggende redskaber, og der 
har i Danmark været udarbejdet oversigter over fødevarernes 
indhold af næringsstoffer i mere end 125 år (1). 

Databasen indeholder opdaterede oplysninger om næringsstoffer i 
mere end 1.100 fødevarer på det danske marked. 

Den viser op til 113 næringsværdier for hver fødevare, herunder ener-
gi, fedt, kulhydrat og protein, kostfibre, alkohol, vitaminer, mineraler, 
specifikke kulhydrater, aminosyrer og fedtsyrer (2).

Men jo flere spændende madvarer, der kommer til Danmark, jo mere 
behov har vi for alternative opslagsværker. I tabellen nedenfor (tabel 
1) kan du finde web-adresserne på de officielle nordiske fødevareta-
beller. 

På EuroFIR (european food information ressource) http://www.eurofir.
org/food-information/food-composition-databases-2/#, kan man 
finde en samlet liste over de europæiske, den tyrkiske og amerikanske 
fødevaredatabaser (3). 

Referencer
1.   Database over næringsstoffer i fødevarer. Lokaliseret 22/4-18 på 

http://www.food.dtu.dk/service/om-os/faciliteter-og-infrastruktur/ 
database-over-naeringsstoffer-i-foedevarer

2.   Ny og forbedret adgang til danske fødevaredata fra DTU Fødevareinstituttet.  
Lokaliseret 22/4-18 på https://www.magasinetpleje.dk/article/view/234072/
mod_frida_data_om_fodevarer_nu_pa_mobil

3.   Food Composition Databases. Lokaliseret 22/4-18 på http://www.eurofir.org/
food-information/food-composition-databases-2/

INSPIRATION OG VIDEN 

Nationale 
fødevaredatabaser

Navn URL Udgiver

Fødevaredata https://frida.fooddata.dk/ DTU Fødevareinstituttet -
Afdeling for Risikovurdering og Ernæring

Norwegian Food Composition 
Database 2017

http://www.matvaretabellen.no/ Norwegian Food Safety Authority, The 
Norwegian Directorate of Health and Uni-
versity of Oslo.

Livsmedeldatabasen http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall Livsmedelverket

Fineli https://fineli.fi/fineli/en/index Nutrition Unit of the National Institute for 
Health and Welfare (THL)

Tabel 1: Den danske og de nordiske fødevaredatabaser
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Af Kirstine Struntze Krogholm, ph.d. og
cand. scient. i human ernæring og konsulent 
i Vidensråd for Forebyggelse,  
kkr.VFF@DADL.DK og Kasper Arnskov Niel-
sen, stud .scient. san, professionsbachelor i 
ernæring og sundhed og akademisk medar-
bejder i Vidensråd for Forebyggelse 

Hvis børn og unges vaner og adfærd skal 
ændres, kræves der indsatser, hvor man 
arbejder med mad- og måltidsvaner på 
flere forskellige måder samtidigt. Det er et 
komplekst billede, hvor der skal fokuseres 
på indsatser, der påvirker individets viden, 
holdninger og engagement, samtidig med at 
der bliver fokuseret på de sociale, fysiske og 
strukturelle rammer. Det er vigtigt at involve-
re børn og unge i indsatserne og give dem 
mulighed for at tage medansvar. Tilgangen 
skal være helhedsorienteret, og de arenaer, 
som børn og unge færdes i, skal understøtte 
hinanden.

Baggrund
Det er veldokumenteret, at sunde mad- og 
måltidsvaner er vigtige elementer til at 
fremme sundheden og forebygge udviklin-
gen af livsstilssygdomme som overvægt og 
svær overvægt med dertilhørende alvorlige 
komplikationer, samt caries og syreskader i 
tænderne (1-3). 

Med støtte fra Nordea-fonden har en 
arbejdsgruppe, nedsat af Vidensråd for Fore-
byggelse, foretaget en systematisk littera-
turgennemgang af, hvordan sunde mad- og 
måltidsvaner hos børn og unge fremmes og 
samlet denne viden i en rapport. I rapporten 
tages der udgangspunkt i en begrebsramme 
i forhold til mad og måltider, der har fokus 
på de faktorer, der har betydning for et sundt 

mad- og måltidsmiljø (4). Begrebsrammen, 
der er illustreret i Figur 1, benyttes som 
forståelsesramme for, hvordan mad- og mål-
tidsvaner kan påvirkes af mange forskellige 
faktorer. Begrebsrammen kan bruges både i 
planlægning og gennemførelse af forskellige 
indsatser og til vurdering af indsatsernes 
effekt. Begrebsrammen indeholder flere 
rammer, som er relevante for børn og unge, 
herunder de fysiske rum, som børn og unge 
befinder sig i. 

Hvordan ser det ud?
Blandt danske børn og unge er forekomsten 
af (svær) overvægt de seneste 10-15 år stag-
neret, så 10-25% af danske børn og unge er 
overvægtige eller svært overvægtige, og op 
mod 70% af disse forbliver overvægtige som 
voksne (1). (Svær) overvægt øger risikoen for 
alvorlige komplikationer på både kort sigt 
(fx forhøjet blodtryk, fedtlever, dyslipidæmi, 
prædiabetes og søvnapnø) og længere sigt 
(fx hypertension, type 2-diabetes, hjertekar- 
sygdom og kræft) (1-2). Forekomsten af cari-
es har været faldende over de seneste 25 år, 

FORSKNING

Hvordan fremmer vi sunde 
mad- og måltidsvaner hos 
børn og unge?

Figur 1. En helhedsorienteret begrebsramme for de mange faktorer, der på makroniveau og i 
det fysiske og sociale miljø kan påvirke børn og unges mad- og måltidsvaner (modificeret efter 
Story et al (4)).
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Hvordan fremmer vi sunde 
mad- og måltidsvaner hos 
børn og unge?

fra et gennemsnit på 5,0 karierede og fyldte 
tandflader hos 15-årige i 1989 til 1,6 i 2014, 
men en femtedel af børnene og de unge har 
langt hovedparten af alle hullerne (6). For 
både vægtstatus og tandsundhed gælder 
en betydelig social ulighed, med den højeste 
forekomst blandt børn og unge af forældre i 
de laveste socialgrupper (1). 

Kun en mindre del af de 4-18-årige efterlever 
de officielle kostråd for hhv. fuldkorn (35%),
frugt og grønt (19%) og fisk (6%), og blandt  
børn og unge af forældre med kort uddan-
nelse er efterlevelsen af kostrådene endnu 
mindre. På tværs af socialgrupper er indtaget 
af søde sager og sukkerholdige drikkevarer op 
til seks gange så højt, som det tilrådes. Mindre 
sunde kostvaner optræder desuden hyppigere 
i weekenden end i hverdagene, og de unge 
spiser mere usundt end de yngre aldersgrup-
per (1). Fx er det kun 7% af de 13-18-årige, 
der følger de officielle frugt- og grøntanbefa-
linger, mens tallet er 40% blandt de 4-6 årige 
(Tabel 1). De unge er samtidig dem med de 
mest uregelmæssige kostvaner (Tabel 2).

Hvad viser forskningen?
Rapporten har samlet den videnskabelige 
litteratur om indsatser, der fremmer sunde 
mad- og måltidsvaner blandt børn og unge, 
samt vurderet effektiviteten af indsatser. 
Rapporten tager udgangspunkt i de arenaer, 
som børn og unge færdes i, dvs. hjemmet, 
børnehaven, skolen, lokalsamfundet og 
samfundet. Samlet kan det på baggrund 
af litteraturgennemgangen konkluderes, at 
det særligt er komplekse indsatser, der har 
medført en signifikant sundhedsfremmende 
effekt på børns og unges mad- og måltidsva-
ner. En stor del af de gennemførte indsatser, 
undersøgt i randomiserede kontrollerede 
forsøg, opnår sundere madvaner i indsatspe-
rioden, uanset den givne arena. 

Tabel 1. Procentvise andel af børn og unge, der følger de officielle kostråd om frugt og grønt 
og fuldkorn (1,7).

Tabel 2. Opgørelse over, hvor ofte hhv. morgenmad, frokost og aftensmad er indtaget alle 
ugens syv dage blandt børn og unge (1,7). Data stammer fra den nationale befolkningsun-
dersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 2011-2013 (7). Et måltid defineres som et 
indtag på min. 50 kcal/200 kJ eller derover. 

4-6 år 7-12 år 13-18 år

Frugt og grønt-anbefaling (%) 40 27 7

Fuldkornsanbefaling (%) 48 35 21

4-6 år
(n=197)

7-10 år
(n=281)

11-14 år
(n=239)

15-18 år
(n=217)

Morgenmad (%) 92 86 80 49

Frokost (%) 83 71 52 35

Aftensmad (%) 85 89 85 78
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Indsatser målrettet hjemmet
Litteraturen viser, at hjemmet er en vigtig fy-
sisk ramme for adgang til sunde madvarer og 
for gode sociale rammer for familiemåltider. 
Forældrene er vigtige rollemodeller i forhold til 
børn og unges madvaner, måltidshyppighed- 
og præferencer.

Indsatser målrettet børnehaven
Antallet af studier af mad- og måltidsindsat-
ser målrettet børnehaver er endnu relativt 
begrænset, men dog lovende, idet størstede-
len af studierne viser positive effekter på en 
eller flere fødevaregrupper.
På baggrund af den systematiske litteratur-
gennemgang tyder det på, at det er vigtigt at 
kombinere flere indsatskomponenter samtidigt, 
fx målrettet børns viden om sunde kost- og 
måltidsvaner sideløbende med ændringer i 
de strukturelle rammer i institutionen, samt at 
involvere forældrene i indsatsen i børnehaven. 

Indsatser målrettet skolen
Antallet af interventionsstudier, der er målret-
tet fremme af sunde mad- og måltidsvaner 
i skoler, er omfattende, men størstedelen 
af studierne omfatter 5-12-årige, og der 
er således ikke identificeret mange studier 
om unge (13-18-årige). Der er særlig god 
dokumentation for, at komplekse indsatser er 
effektive til forbedring af frugt- og grøntind-
taget blandt børn under 13 år. Succesfulde 
skolebaserede indsatser er kendetegnet ved 
at være fleksible og tilpasset skolens mål, så 
de kan tilpasses den enkelte skoles behov og 
tage højde for lærernes begrænsede tid. Det 
er vigtigt med opbakning hos skoleledelsen 
og etablering af gode partnerskaber mellem 
skole, familie/forældre og lokalsamfund.

Indsatser målrettet lokalsamfundet
De relativt få og forskelligartede indsatser, 
der er gennemført i lokalsamfundet, har 
taget udgangspunkt i en kombination af 
forskellige rammer i lokalsamfundene, fx 
boligområder, haver/grønne områder, skoler, 
børnehaver, skolefritidsordninger, super-
markeder, idrætsforeninger og hjemmet. 
Studierne viser overordnet lovende resultater 
angående forbedringer i børn og unges mad- 
og måltidsvaner. De mest effektfulde indsat-
ser er kendetegnet ved at være komplekse 
indsatser, som har fokus på at forbedre eksi-
sterende rammer og strukturer, fx ved at sikre 
nem adgang til sund mad, fremfor at have 
fokus på uddannelse og information alene. 
De største succeser opnås hvis mange for-
skellige aktører involveres, og hvis indsatsen 
målrettes hele lokalsamfundet fremfor kun at 
have børn og unge som målgruppe.

Indsatser målrettet samfundet 
Den nuværende dokumentation peger på 
betydelige samfundsmæssige og sund-
hedsøkonomiske gevinster ved at fremme 
strukturer og rammer, som understøtter 
sunde valg blandt børn og unge. Sådanne 
strukturer og rammer kan potentielt være 
med til at udligne de sociale uligheder i 
mad- og måltidsvaner. Nogle af de vigtigste 
samfundsmæssige faktorer med betydning 
for børn og unges mad- og måltidsvaner ser 
ud til at være tilgængelighed, portionsstørrel-
ser, prisregulering og marketing som:
•   lovpligtig regulering, der sikrer mindre 

portions- og emballagestørrelser på især 
usunde føde- og drikkevarer

•   afgifter på usunde føde- og drikkevarer (fx 
sukkersødede drikkevarer og slik, choko-
lade m.m.) og tilskud, der sikrer lavere pris 
på sunde føde- og drikkevarer (fx frugt og 
grønt) 

•   forbud mod markedsføring af usunde 
føde- og drikkevarer til børn

•    offentlig regulering, der sikrer sund mad 
i skoler og børnehaver, og indsatser, der 
fremmer større og bedre tilgængelighed af 
sund mad i fx restauranter og supermar-
keder. 

Opsummering af oplagte indsatser for 
forbedring af de samlede mad- og mål-
tidsvaner blandt børn og unge er:
•   indsatser, der nedbryder den sociale ulig-

hed i mad- og måltidsvaner blandt børn 
og unge 

•   indsatser, der forbedrer mad- og mål-
tidsvaner i weekenderne

•   indsatser, der bredt retter sig mod en 
reduktion i indtaget af sukkerrige føde- og 
drikkevarer 

•   indsatser, der forbedrer mad- og mål-
tidsvaner, specielt blandt de 13-18-årige. 

Referencer
1.   Tetens I, Biltoft-Jensen A, Hermansen K, Mølgaard C, Nyvad B, Rasmussen M, Sabinsky M, Toft U, Wistoft K.  

Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge. København: Vidensråd for Forebyggelse, 2018: 1-138.
2.   World Health Organization. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Childhood overweight and obesity.  

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en (16. jan 2018).
3.   The World Oral Health Report 2003. Continuous improvement of oral health in the 21st century – the approach of the WHO Global Oral 

Health Programme. http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_report03_en.pdf (16. jan 2018).
4.   Story M, Kaphingst KM, Robinson-O’Brien R et al. Creating Healthy Food and Eating Environments: Policy and Environmental Approaches. 

Annu Rev Public Health 2008;29:253-72. 
5.   Vidensråd for Forebyggelse. Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge.  

madhttp://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_maaltidsvaner_indhold_digi_0.pdf (3. april 2018). 
6.   Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR).  

https://www.sst.dk/da/.../sundhedsstyrelsens-centrale-odontologiske-register-scor (19. nov 2017).
7.   Pedersen A, Pedersen AN, Christensen T et al. Danskernes kostvaner 2011-2013. Hovedresultater. DTU Fødevareinstituttet, 2015.

Hvilke indsatser anbefales?

Rapporten ”Fremme af sunde mad- 
og måltidsvaner blandt børn og 
unge” udkom i februar 2018 og kan 
downloades gratis fra Vidensråd for 
Forebyggelses hjemmeside www.
vidensraad.dk (5). Det er Vidensrådets 
håb, at rapporten kan bidrage til øget 
viden og indsigt blandt sundhedspro-
fessionelle som fx kliniske diætister, 
forskere og beslutningstagere om, 
hvilke indsatser der er effektive til at 
fremme børn og unges mad- og mål-
tidsvaner, og derigennem kvalificere 
de beslutninger, der træffes.
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Min diætistdag

MIN DIÆTISTDAG

Af Birgitte Møllegaard Bertelsen,  
Birgitte.Mollegaard.Bertelsen@rsyd.dk

Årets medlem i FaKD… Beskeden om, at jeg 
for det første var nomineret, men også havde 
vundet denne pris, kom en helt almindelig 
fredag eftermiddag. ”Tillykke” tikkede det 
ind på min sms fra en tidligere kollega her i 
Esbjerg. Jeg tænkte umiddelbart, at det var 
en besked, der ikke var til mig og fik hurtigt 
sendt en sms tilbage, hvor jeg skrev ”med 
hvad?” Og så gik der ikke længe, inden at 
jeg fik et billede via sms med den fine no-
minering, som Lonneke Hjermitslev og Anja 
Grøn Witting havde skrevet.  Lige pludselig 
blev denne helt almindelige fredag straks 
meget mere interessant… 

Oplægget til dette lille skriv var, at jeg skulle 
beskrive mine forskellige diætistopgaver, og 
hvad det er jeg gør – og som jeg (måske) 
lykkes så godt med.  Jeg vil faktisk hellere 
vende den lidt rundt og rose mine kollegaer 
– både mono- og tværfagligt. For jeg synes 
egentlig ikke, at jeg gør noget helt specielt 
– men jeg bliver enormt inspireret og får lyst 
til at involvere mig i opgaver, når jeg arbejder 
sammen med andre dygtige og engagerede 
mennesker. Og det oplever jeg både her i 
Esbjerg, i SIG kardiologigruppen for kliniske 
diætister og i styregruppen for den Danske 
Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD).  

Den faglige sparring, som der er beskrevet i 
nomineringen, at jeg lægger op til – er i mine 
øjne absolut lige så meget den anden vej. 
Jeg har lige så stor gavn af den sparring, som 
især Lonneke og Anja også bidrager med, 
både i SIG-regi og uden for SIG-regi. 

Jeg har siden 2007 været ansat på Sydvest-
jysk Sygehus og har faktisk i alle årene haft 
kardiologien som mit primære speciale. For 
mig er det stadig et enormt spændende 
område, da jeg hele tiden bliver involveret 
i flere og flere opgaver, både mono – og 
tværfagligt. Bl.a. har jeg lært rigtig meget 
nyt, i forbindelse med at jeg blev udpeget til 
at være FaKD´s repræsentant i DHRD. Det er 
spændende at blive involveret i de arbejdsop-
gaver, der hører til databasearbejdet, og en 
helt ny verden har åbnet sig i forhold til at ar-
bejde med kvalitetssikring, og hvordan vi som 
kliniske diætister skal sikre vores eksistens, 
som et led i behandlingen af hjertepatienter. 
Ord som variabler, indikatorberegningsregler, 
datadefinitioner og dokumentalistrapporter, 
var ikke lige det, jeg var vant til at arbejde 
med. Men også her skyldes mit engagement 
og min motivation især de andre virkeligt 
kompetente fagpersoner, der sidder i DHRD. 

Det er rigtig vigtigt, at vi som kliniske diæti-
ster er gode til at bidrage med vores viden i 
de tværfaglige teams, vi er tilknyttet. Det har 
i hvert fald været min strategi igennem man-
ge år, og jeg tror, at det er en af grundene til, 
at jeg bliver involveret i mange opgaver, både 
mono- og tværfagligt.

Tak for både nomineringen og prisen som 
årets medlem af FaKD 2017. 

Birgitte Møllegaard Bertelsen
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg (SVS)
Jeg er tilknyttet følgende ambulatorier 
på SVS: 
-  Hjerterehabilitering
-  Lipidklinik
-   Apopleksi ambulatorium (i forhold til 

pt. med dyslipidæmi)
-  Hjertesvigtsklinikken
-   Samt øvrige patienter fra kardiologisk 

ambulatorium 

Som repræsentant for FaKD:
-   Sidder jeg i styregruppen for DHRD 

(projekter lige nu: revidering af doku-
mentalistrapport herunder udarbejdel-
se af nye indikatorer og fastsættelse af 
standarder, ændringer i indtastnings-
fladen i selve databasen, møder med 
kommunerne, planlægning af kliniker-
dag osv.)

-   Sidder jeg i en arbejdsgruppe i forbin-
delse med etablering af NDHR (Nyt 
Dansk Hjerteregister). Denne arbejds-
gruppe skal kigge på variabler, der kan 
ensrettes og dække flere databaser 

Medlem af SIG  
kardiologi kliniske diætister. 
-   Projekter lige nu: Revidering af pjecen 

” Mad for dit hjertes skyld” i samar-
bejde med SIG medlemmer

Årets medlem i FaKD: ”Egentlig synes jeg ikke, at jeg gør noget helt specielt  
– men jeg bliver enormt inspireret og får lyst til at involvere mig i opgaver,  
når jeg arbejder sammen med andre dygtige og engagerede mennesker”
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Den 25. maj 2018 er datoen, hvor der træder nye EU-regler om 
beskyttelse af personoplysninger i kraft. De eksisterende regler er ba-
seret på fælles europæiske standarder, der er vedtaget i EU samarbej-
det. De nye regler findes i EU’s persondataforordning, der er en fælles 
lov, som gælder i alle EU’s medlemsstater. Persondataforordningen 
omfatter omkring 90 siders tæt skreven tekst, og lixtallet er - selv for 
trænede jurister - højt. Sproget er vanskeligt, og den kan for danske 
forhold virke unødig bureaukratisk.

Personoplysninger tilhører personen
Når vi driver forretning, har vi en kundekreds. Vi har navne, adresser 
og andet på ”vore” kunder. EU’s persondataforordning er derimod 
baseret på den forudsætning, at personoplysninger tilhører personen. 
Derfor er det helt centralt i de nye regler, at personen skal samtykke i, 
at personens oplysninger indsamles af andre og skal have vejledning 
om hans eller hendes rettigheder, når personoplysningerne indsamles.

Journalføring
Persondataforordningen medfører ingen ændringer i reglerne om 
føring af journal. De oplysninger, der skal føres ind i journalen, er klart 
personoplysninger. Men da det er et krav efter journalføringsbekendt-
gørelsen, at bestemte oplysninger føres ind og i øvrigt opbevares i 
10 år, er der naturligvis lovgrundlag for fortsat at indsamle dem. Dit 
fakturamateriale skal du efter bogføringsloven opbevare i 5 år, og de 
regler gælder fortsat. Der kan dog være oplysninger, som ikke nød-
vendigvis skal gemmes i 5 og 10 år. Det kan være kundens mailadres-
se. Beder kunden om, at du sletter den i dit system, når kundeforhol-
det er slut, må du gøre det. Kunden kan dog naturligvis ikke forlange, 
at du sletter journalen eller makulerer dine fakturaer og kvitteringer, 
før journalføringsbekendtgørelsens 10 års friste er udløbet, eller bog-
føringslovens 5 års frist er passeret.

Kunden/patienten skal vejledes om rettigheder
Når der indledes et kundeforhold og sker indsamling af personop-
lysninger, skal kunden/patienten have skriftlig vejledning om hans 
eller hendes rettigheder. Her er i persondataforordningens kapital III 
ret detaljerede regler om det, der skal vejledes om. Og da det er dit 
ansvar at kunne dokumentere, at der er vejledt, er det i praksis nød-
vendigt at vejlede ved at udlevere et skriftligt informationsark. FaKD 
har oprettet et paradigma til et oplysningsakt. Det er dog altid en god 
ide at gennemlæse persondataforordningens kapitel III og dermed få 
en fornemmelse af de krav, der stilles til oplysning.

Videregivelse af personoplysninger
Personoplysninger må ikke uden videre videregives til andre. Det kan 
virke selvfølgeligt, når man som klinisk diætist har tavshedspligt. Men 
i visse tilfælde er det nødvendigt at videregive oplysninger om kunden 
til andre. Det kan være i de tilfælde, hvor kunden er medlem af Syge-
forsikringen ”danmark”, eller hvor behandlingen skal dækkes af en 
sundhedsforsikring. Her må du sikre dig, at du har kundens samtykke 
til videregivelse, inden behandlingen går i gang.

Hvordan sikrer jeg mig, at kunden har modtaget vejledning
Det er ikke nok, at dit vejledningsark ligger på din hjemmeside. Du 
skal sikre dig, at kunden har modtaget det. Det kan du gøre ved at 
udsende en email, eller du kan få kundens underskrift på arket eller 
gøre notat i journalen.

Hvor kan jeg læse mere?
Persondataforordningen kan du finde på EU’s hjemmeside her: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32016R0679&from=DA.

På Datatilsynets hjemmeside ww.datatilsynet.dk kan du læse ganske 
informative vejledninger om de nye regler. 

ADVOKATEN

Nye EU-regler 
om personoplysninger
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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.

Sund med Matcha i maden

Den smukke grønne te med sundhedsfremmende virkning!
Te laves almindeligvis som et udtræk, men matcha er pulveriseret te, som man pisker til en 
skummende drik. Det svarer til at spise hele tebladet. Når man indtager matcha i mad og drikke, 
udnytter man teens sundhedsmæssige egenskaber optimalt og giver et boost til kroppen. Denne 
bog giver opskriften på netop den kombination.
Forfattere: Sandra Pugliese og Sara Speyer
152 sider. Pris kr. 199,95. Udgivet i marts 2018 på Muusmann forlag.

Velsmurt

Spis dig fra gigt, skader og andre plager i dine led
Den skønneste antiinflammatoriske mad er nøglen, hvis du vil holde dine led velsmurte og smerte-
fri. Bogen er skrevet af den professionelle kost- og livsstilsvejleder Martin Kreutzer. På baggrund af 
hans principper og erfaringer, kombineret med den nyeste forskning, har Simon Weisdorf udviklet 
57 helt enkle og velsmagende retter til alle dagens måltider.
Forfattere: Martin Kreutzer og Simon Weisdorf
288 sider. Pris kr. 300,00. Udgivet den 15. marts på Politikens Forlag.

Demens & madlavning

Madlavning kan støtte identitet og trivsel hos mennesker med demens
I bogen er der fokus på madlavning med henblik på at fastholde dette som en central opgave i 
hverdagen. Målet er at understøtte madglæde og oplevelsen af livskvalitet og samtidig forebygge 
kostrelaterede udfordringer blandt mennesker med demens. De principper og den tankegang, 
der omtales i bogen, kan også bruges i mange andre situationer i hverdagen, som man ønsker at 
vende til positive succesoplevelser.
Forfattere: Trine Vase Bendtsen har en kandidatuddannelse i ernæring og er lektor på ernæring 
og sundhedsuddannelsen på VIA University College i Aarhus. Hanne Lindberg Nejsum er ergo-
terapeut, har en master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling og er adjunkt på 
ergoterapeutuddannelsen på VIA University College i Aarhus. Mette K.F. Iversen har en kandi-
datuddannelse i ernæring og er lektor på ernæring og sundhedsuddannelsen på VIA University 
College i Aarhus.
100 sider. Pris kr. 189,95. Udgivet maj 2018 på Muusmann forlag

M A R T I N  K R E U T Z E R  &  S I M O N  W E I S D O R F
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VELSMURT

P O L I T I K E N S  F O R L A G

57 
antiinflammatoriske
og nemme retter
med ekstra lindrende effekt!

Nye bøger
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Spis dig slank efter dit blodsukker: Type A & Type B.
Forfatterne er Mads Fiil Hjort, Arne Astrup og Christian Bitz.
Udgivet på Politikens forlag, december 2017.
Bogen er på 152 sider.
 
I de seneste år har forskere bragt frem, at der ses en sammenhæng 
mellem blodglukose og vægttab. Dette er resulteret i 2 nye bøger, 
med kendte forfattere bag: Arne Astrup, Christian Bitz samt Mads Fiil 
Hjorth. Forfatterne hævder at have fundet nøglen til et succesfuldt 
vægttab, nemlig sukkerstofskiftet.

Spis hvad du er
Begge bøger starter ud med at byde velkommen til slankegennem-
bruddet, med en kort fysiologisk forklaring på sukkerstofskiftet, hvilke 
biokemiske data der skal bruges, samt gennemførte forskningsstudier på 
området. Dernæst forklarer forfatterne, hvilken mad der er perfekt for 
den bestemte type – det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad vi spiser. For at 
afgøre, hvilken type man er, måles faste blodglukose over 2 dage:
Hvis du har en fasteblodglukose lavere end 5,6 mmol/L, hører du 
til type A. Her tages der primært udgangspunkt i de 10 officielle 
kostråd: at skrue op for både de simple samt komplekse kulhydrater 
og ned for fedtet. Type A deles desuden op i 4 undergrupper ud fra 
fasteinsulin eller C-peptid, hvor især A3, og i mindre grad A1 og A4 
har gavn af komplekse kulhydrater, hvor der ikke ses nogen gavn i 
gruppe (?). Signalementet for denne gruppe behøver nødvendigvis 
ikke at være overvægt, men kan godt være det.
Du hører til type B, hvis du har en faste blodglukose mellem 5,6 
mmol/L og 6,9 mmol/L. Her er buzzwordet de komplekse kulhydrater 
og helst >40 g kostfibre pr. dag. Her ses der ingen undergrupper, men 
signalementet i denne gruppe kan ses som moderat til svær over-
vægt, prædiabetes mm.

Det handler om mæthed
Pointen med de forskellige typer er, at det er den bestemte madgrup-
pe, der skal gøre os mætte. Bøgerne kommer desuden med over 40 
opskrifter hver, med dertilhørende flotte billeder, ingredienslister,
og oplysninger om, hvor disse kan købes i de mest gængse fødeva-
rebutikker. Bøgerne er udgivet af Politikens Forlag og er på 151 sider 
hver.

På med diætistens briller
Bøgerne giver bestemt nyt blod på tanden til at påbegynde et nyt 
vægttab, omlægge livsstilen, få en sundere hverdag mm. – men hold 
hovedet koldt, det er stadig kun en bog! Vi mangler de pædagogiske 
teorier, de individualiserende praktiske mål med delmål, de motiveren-
de strategier, som vi diætister bidrager med i diætbehandlingen. Det 
er starten på noget spændende og er noget, vi helt sikkert kommer 
til at høre mere om i fremtiden. Bogen kan helt klart anbefales at 
læses af kliniske diætister, der 
arbejder med vægttabsforløb, 
da kommende patienter, klien-
ter eller borgere sikkert tager 
denne bog med til diætvejled-
ningen.

Anmeldt af Kenneth Mærsk 
Christensen, klinisk diætist,
Sygehus Sønderjylland. 

BOGANMELDELSER

Dr. Michael Mosley: ”Sund mad til kloge tarme”
Udgivet af Politikens forlag. December 2017.
Bogen er på 280 sider.
 
”Sund mad til kloge tarme” er skrevet af den 60-årige britiske TV-læ-
ge Michael Mosley. Mosley er også forfatter til bøgerne ”5:2 kuren”, 
”Stabilt blodsukker på 8 uger” og ”Høj puls”, og har i 25 år været 
udvikler på en lang stribe TV dokumentarer på BBC. 

Bogen er opdelt i to. Del 1 favner det naturvidenskabelige aspekt 
på en let læselig og til tider humoristisk måde og er fordelt på seks 
kapitler. Forfatteren beskriver fordøjelsen, appetitregulering, mikro-
biomet, og hvordan man positivt og negativt kan påvirke det. ”Jeg 
var ivrig efter at se alt dette ske i min egen mave, så med kameraet 
dernede spiste jeg et måltid mad bestående af en bøf, pomfritter og 
grøntsager, som jeg skyllede ned med et glas æblejuice. Inden længe 
kunne både jeg og mit publikum følge med i, hvordan den mad, jeg 
lige havde indtaget, nåede frem til min mavesæk. Folk synes på én 
gang, at det var betagende og lidt ulækkert!”.

Del 2 indeholder 60 opskrifter, både på morgenmad, frokost, aftens-
mad og snacks, samt madplaner til et kostomlægningsforløb opdelt 
i to faser. Fase 1 er udelukkelsesfasen ”fjern og fiks” – der hvor 
belastende og ”mistænkte” fødevarer fjernes fra dagskosten. Faserne 
har ikke nogen tidshorisont, da forfatteren lægger vægt på den 
individuelle tarms tilstand. Mosley beskriver, at fase 1 kan tage op til 
fire uger, alt efter hvordan ens tarm har det. Fase 2 er genindførelses-
fasen, hvor Mosley anbefaler først at øge mængden af præbiotika, 

dernæst probiotika og til sidst genindførelse af én mistænkt fødevare 
ad gangen over tre dage. 

Mosley understreger flere gange i bogen, at kostomlægningen ikke
er for børn eller personer med helbredsproblemer. Ligeledes henviser
Mosley til, at det ved tvivl om rådene og metoden er vigtigt at tage 
kontakt til sin egen praktiserende læge eller anden professionel med 
medicinsk eller ernæringsmæssig baggrund. 
Vil du gerne opdateres på den nyeste, og også den igangværende 
forskning, vedrørende mikrobiomets indflydelse på vores sundhed og 
vice versa, er bogen en anbe-
faling værd. Man får helt lyst 
til at få foretaget en afførings-
prøve, så man kan kortlægge 
sit eget tarm-DNA og blive 
klogere på ens ”hjerne nr. 2”. 
 
Anmeldt af Louise Weis 
Nielsen, PB i human ernæ-
ring. Specialist i ernæring hos 
Næstved kommune, Center 
for sundhed og ældre.  

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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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

Randi Tobberup 
E-mail: rt@diaetist.dk 

Christian Antoniussen 
E-mail: ca@diaetist.dk

Suppleant 
Jonna Erikstrup 
E-mail: jonna@skz.dk

Anna Sophie Grandjean 
E-mail: Annasophie_Grandjean@hotmail.com

REGIONSFORMÆND

Region Hovedstaden 
Dorthe Wiuf Nielsen 
E-mail: dorthe.wiuf@gmail.com 

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

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

Region Midtjylland 
Kirstine Rosenkvist 
E-mail: kirstine-rosenkvist@hotmail.com

Region Nordjylland 
Anna Sophie Grandjean 
E-mail: Annasophie_Grandjean@hotmail.com  

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

KOMMUNIKATIONSANSVARLIG & WEBMASTER 
Luise Persson Kopp 
Kontakt: kommunikation@diaetist.dk

KALENDER ’18
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 

www.diaetist.dk/viden/

FaKD arrangerer:

NCP kursus - introduktion og basis i KBH

FaKD holder i samarbejde med Kost & Ernæringsforbundet et NCP kursus onsdag d. 
27. juni kl. 13.00-17.00 i København.

Kurset giver dig en introduktion til det grundlæggende om NCP; hvad er NCP, hvor-
dan bruger du NCP, og hvorfor bruger vi NCP.

Afholdes hos Kost & Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S.
Prisen er 400,- for medlemmer af FaKD og K&E, og 800,- for andre.
Sidste tilmelding d. 20. juni 2018.

Hvis arbejdsgiver betaler for kurset, bedes du medsende arbejdspladsens navn, adres-
se og evt. EAN-nummer i tilmeldingen.
Tilmelding til post@diaetist.dk og spørgsmål til Luise Kopp, lk@diaetist.dk

14.-17. juni
Folkemødet på Bornholm
Se mere på https://folkemoedet.dk/program/

1.- 4. september 
40th ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism. Nutrition Without Borders 
Sted: Madrid, Spanien
 Se http://www.espen.org/files/2018-40th-ESPEN-1st-Announcement_WEB.pdf

28.-29. September
EFAD Conferenc 2018, Let’s Make the Difference! 
Sted: Rotterdam, Holland.
Se http://efadconference.com/

15. november
World Nutrition Day, arrangeret af ESPEN
Se https://www.nutritionday.org/
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Nestlé Health Science
Tlf. 35 46 01 67
www.nestlehealthscience.dk

Informati on ti l sundhedsfagligt personale

Nogle gange har 
DE MINDSTE MAVER BRUG
FOR DEN STØRSTE OMSORG

Nogle børn starter livet med lidt større udfordringer end 
andre. Børn med malabsorpti on og volumenbegrænsninger 
skal have en sondeernæring, som tager særligt hensyn ti l 
maven. Peptamen Junior Advance® er specielt udviklet ti l 
dett e. Den pepti dbaserede og energirige sondeernæring 
indeholder 100% valleprotein samt en stor andel MCT-fedt 
for at give opti mal absorpti on og tolerance. Med andre ord, 
en sondeernæring for små mavers store behov.
Peptamen Junior Advance er en FSMP og kan anvendes fra 1 års alderen.
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