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Formanden har ordet

Sommeren er så småt ved at runde af, men 
det betyder bestemt ikke, at vi skal gå i 
vinterhi. Vi har massevis, vi skal have sat i 
værk! 

I juni drog vi afsted til folkemødet på Bornholm 
og oplevede denne gang, at der var meget stor 
enighed i debatterne omkring at gøre noget på 

overvægtsområdet og også ift. underernæring. Der var tydeligt fokus 
på at samarbejde mere tværfagligt og at fokusere mere på sikre over-
gange mellem sektorerne fremfor kun på produktivitet og effektivitet. 

Jeg ser, at vores faggrupper inden for diætetik og sundhedsfremme 
spiller en vigtig og central rolle, når der tales om at løse problemet 
med overvægt, børnefedme og underernæring. Både i forhold til at 
forebygge, at det sker, og ift. at behandle, når det er sket. Men vi 
kan ikke løse problemet alene, vi har brug for mange flere kræfter og 
mange flere sparringspartnere. Ikke bare de sundhedsprofessionelle, 
men også alle dem, der er tæt på patienten og borgeren, både pæda-
goger og pårørende for eksempel.

Samfundet har brug for, at vores faggrupper er tilstede og tilgænge-
lige, og vi skal gøre vores arbejde i bestyrelsen for at informere politi-

kerne om, at vi skal være en del af de sundhedsfaglige teams, når der 
skal gøres en indsats mod overvægt eller underernæring.
Der er fortsat en stor geografisk ulighed i, hvor mange diætister der 
er ansat i kommuner og på hospitaler. Det vil bestyrelsen gøre noget 
ved at påvirke, således at alle i fremtiden får adgang til den rette 
ernæring.

Ernæring har en plads, når det drejer sig om mange sygdomme, 
uanset om der er evidens for om kosten spiller en direkte rolle eller ej. 
I dette nummer er fokus på stofskiftepatienterne, og også her har vi 
fokuseret på, om der er en særlig diæt, der duer, når de har stofskifte- 
problemer.

Stofskiftepatienter oplever ofte både underernæring og overvægt, og 
derfor fylder kosten meget for dem. Det er en patientgruppe, som 
ikke fylder så meget i medierne, eller er på den politiske dagsorden på 
samme måde som kræft, diabetes og hjerteområdet. Vi vil dog gerne 
fokusere på denne gruppe, da vi ofte er i kontakt med dem, og synes 
- som ved alle patienter - at hvis der er et ernæringsmæssigt problem, 
skal vi kunne hjælpe dem videre. 

Jeg ønsker jer god læselyst og god start på job eller studier her efter 
ferien!

Diætisternes rolle i det 
samarbejdende sundhedsvæsen

1. oktober bliver FaKD en del af Kost & Ernæringsforbundet. 
Fokus i oktoberbladet vil handle om det nye fællesskab og 
oplyse dig om indgange til hjælp og information i Kost & 
Ernæringsforbundet.

OBS!
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K O R T  N Y T

Årets folkemøde havde for FaKDs ved-
kommende igen fokus på vores sundheds-
væsen, dets udvikling og udfordringer. 
FaKD var som vanligt at finde ved en lang 
række debatter, hvor særligt ernæring 
og dets plads (eller mangel på samme) i 
sundhedsvæsenet var til diskussion. 
 
Hjerteforeningen inviterede bl.a. til sundheds-
politisk debat under overskriften ”En kronisk 
udfordring” med et panel bestående af 
Anne Kaltoft, fmd. Hjerteforeningen, Liselott 
Blixt, fmd. Folketingets sundhedsudvalg (DF), 
Henrik Nedergaard, adm. direktør Diabetes-
foreningen, Micheal Teit Nielsen, vicedirektør, 
Ældre Sagen og endelig Karin Friis Bach, 
fmd. Sundhedsudvalget, Danske Regioner. 
Der blev undervejs i debatten præsenteret en 
lang række konkrete forslag til, hvordan vi 
i fremtiden indretter vores sundhedssystem 
således, at vi er i stand til at håndtere det 
stigende antal af ældre og kroniske multisyge 
patienter. 
Micheal Teit Nielsen pointerede hertil det pa-
radoksale i, at man med opførelsen af de nye 
supersygehuse bl.a. reducerer hospitalernes 
køkkenkapacitet på trods af, at ernæring net-
op spiller en væsentlig rolle for en lang række 
patientgrupper. Trine Klindt, næstformand i 
FaKD, fulgte op på Nielsens kommentar og 
redegjorde for det absurde i, at der på landets 
hospitaler er væsentlig forskel på normerin-
gerne ift. ansatte diætister og mængden af 
patienter. Hun påpegede desuden, at man i 
sundhedsvæsenet i langt højere grad bør an-
erkende den brede vifte af sundhedsprofessi-

onelle og herved øge det tværprofessionelle 
arbejde sådan, at der ikke er tvivl om, hvem 
der bør varetage den medicinske behandling, 
sygeplejen og patienternes ernæringsmæssi-
ge udfordringer. Et synspunkt, samtlige
paneldeltager kunne erklære sig enige i! 

Netop ønsket om øget anerkendelse og tvær-
professionalitet var også i fokus i en debat 
afholdt af Sundhedsstyrelsen. Her diskuterede 
Andres Rudkjøbing, fmd. Lægeforeningen, 
Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, 
Eva Secher Mathiasen, fmd. Dansk Psykolog-
forening og Tine Nør Langager, fmd. Ergote-
rapeutforeningen, hvordan vi finder tilbage til 
tværfagligheden i sundhedsvæsenet. Tine Nør 
Langager indledte bl.a. med at fastslå, at vi 
bør forlade tankegangen om, at ergoterapeu-
ter, fysioterapeuter og kliniske diætister blot 
er flødeskummet, man som patient kun kan 
være heldig at få del af. Næstformand Trine
Klindt fik også her mulighed for at give sit be-
syv med i debatten og henvendte sig samtidig 
direkte til Lægeforeningens formand. Her 
argumenterede hun for, at der i højere grad 
fra lægens bord bør uddelegeres de opga-
ver til andre faggrupper, som disse netop er 
uddannet til at varetage. Trine Klindt foreslog 
desuden, at dette bl.a. kunne finde sted ved 
at arbejde videre med mulighederne for at 
udvide den almene praksis, så andre faggrup-
per også bliver repræsenteret her. Formanden
for Dansk Psykologforening Eva Secher 
Mathiasen udtrykte hertil sin enighed, og 
hun efterspurgte samtidig en højere grad af 
respekt for de kompetencer, de forskellige 

faggrupper besidder – et synspunkt, der blev 
bakket op af flere af debattørerne og tilhører-
ne i teltet med stor applaus.  

Med FaKD i Panelet
I år deltog formand for FaKD Mette Pedersen 
i 2 paneler:
Denne ene var ”Ernæringsdyst - har politiker-
ne styr på ernæring til kræftpatienter?”,
hvor det var arrangeret sådan, at politikerne 
skulle placere forslag til fødevarer/retter på to 
patienttyper; en kræftpatient og en diabetes-
patient. Politikerne havde ret godt styr på det 
og valgte almindelig sund kost til diabetes- 
patienten og protein- og fedtrig kost til 
kræftpatienten. Men problemet og arbejds-
opgaven ligger jo i at få fx cancerpatienten til 
at indtage disse fødevarer og retter, når han 
samtidig har kvalme, steatorré og mundpro-
blemer. Debatten var præget af forståelse for 
de udfordringer, patienterne står med,
samtidig med, at de ofte kommer i hænderne
på diætisterne alt alt for sent – eller slet ikke.
Skal vi have succes med ernæringsterapi, skal
den igangsættes meget tidligt, og ikke når
patienten vejer 43 kg!
En tidligere kræftpatient deltog også i 
panelet, og hun beskrev tydeligt sin aversion 
overfor maden igennem hele sit behandlings-
forløb, og hun påpegede, at diætisten kom 
ind i billedet meget sent. FaKD vil følge op i 
forhold til politikerne - har de har tænkt sig 
at gøre noget konkret for, at patienterne kan 
få et optimeret kræftforløb, hvor ernærin-
gen varetages tværfagligt og med tydeligere 
ansvarsfordeling?

Med FaKD til Folkemøde 2018

Panelet ved ”En kronisk udfordring”.

FaKDs bestyrelse STÆRKT repræsenteret ved Trine 

Klindt, Mette Pedersen og Christian Antoniussen.
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K O R T  N Y T

På vegne af Foreningen af Kliniske Diætister deltog Mette 
Merlin Husted, der er projektleder på ”Appetit på måltidet”, i 
temadagen ”Optimering af madservice til hjemmeboende æl-
dre” som en del af projekt ELDORADO. Temadagen blev afholdt 
i Københavns Madhus.

Dagen var opdelt i fire temaer; Udvalgte highlights fra ELDORADO, 
Rehabilitering, Kvalitetsudvikling, Ensomhed og spisevenner.

Imellem tema-sessionerne gik man rundt i grupper til forskellige 
oplæg i huset. Der var blandt andet oplæg om Mixed-Reality tekno-
logi under alene-måltidet af ph.d.-studerende Dannie Korsgaard fra 
Aalborg Universitet. Desuden gennemgik ph.d.-studerende Signe L. 
Okkels fra Herlev-Gentofte Hospital sin forskning i kulinarisk opti-
mering, og vi fik smagsprøver på en af de nyudviklede retter (laks 
med coleslaw), som er blevet testet på et plejecenter i Frederiksberg 
kommune. Senior Design Strateg Lene Vad Jensen fra Københavns 

Kommune fortalte om kommunens projekt om indføring af levering 
af én varm ret hver dag til tre ugentlige leveringer. 

Mange af oplægsholderne fremlagde ikke deres forskningsresultater, 
da de ikke var publiceret endnu. Du kan dog læse mere om resultater-
ne fra Eldoradoprojektet her https://eldorado.ku.dk/about/

Dagen sluttede med en generel snak i plenum om hvilken retning 
mad til hjemmeboende ældre skal gå. Der var ingen svar, men spæn-
dende forudsigelser og spørgsmål.

 ■ Kan det betale sig at give de ældre kommunalt produceret mad?
 ■ Skal de ældre i fremtiden købe flere færdigretter i  

supermarkedet?
 ■ Skal de ældre i større grad rehabiliteres indenfor mad og måltider?
 ■ Vil de ældre egentlig gerne spise sammen med andre?

Den anden debat var ”Lille spejl på væg-
gen der, hvad er sundt i landet her?”, hvor 
bl.a. de officielle 10 kostråd blev diskuteret. 
Moderatoren spurgte ind til, om vi som 
diætister oplever, at vores patienter, borgere 
og klienter har ændret sundhedsopfattelse. 
Dertil svarede fmd. for FaKD Mette Peder-
sen, at vi nogle steder oplever, at der er gået 
inflation i fødevare-intolerancer- og allergier, 
vegetarisk/vegansk kost mm. og at begrebet 
omkring ”alt med måde” og ”sund fornuft” 
er kørt af sporet. Bente Klarlund bragte hur-
tigt debatten i retning af ét af de helt store 
problemer for folkesundheden i Danmark, 
nemlig at vi har en stor gruppe overvægtige 
børn og unge, som bare bliver flere og flere 
og tungere og tungere. Desværre er medi-

ernes sundhedsfokus oftest på nye trends 
og smarte sunde fødevarer. Panelet var klart 
enige om, at sodavand og slik burde være 
væsentligt dyrere, og at børn skal lære om 
sund og almindelig kost allerede i børneha-
ven, og indsatsen skal fortsætte igennem 
hele skoletiden. Og så fik FaKD selvfølgelig 
pointeret, at borgere og patienter med 
ernæringsmæssige problemer i fremtiden bør 
kunne få et tilbud om diætbehandling ved en
klinisk diætist!

Folkemøde og hvad så?
Folkemødet er vigtigt i forhold til at skabe 
kontakter og få luftet sine synspunkter, men 
også i forhold til at høre, hvad andre mener. I 
år hørte vi rigtig mange politikere, forenings-

folk, styrelser m.fl. fremhæve vigtigheden af 
ernæringsindsatser i både det primære- og 
det sekundære sundhedsvæsen. Der var bred 
enighed om, at ernæringen skal have mere 
fokus i fremtidens sundhedsvæsen. Nogle 
steder er man godt i gang, men mange 
hospitaler og kommuner har den store 
og forkromede ernæringsindsats til gode. 
Diætisterne og de andre PB´ere i Ernæring og 
Sundhed skal og bør være førstevalg til disse 
opgaver – det fik vi sagt og det gav ekko. 
Derfor er vi forventningsfulde og klar til det 
videre arbejde frem mod flere ernæringspro-
fessionelle i det danske sundhedsvæsen. 

Tekst:  Mette Pedersen, formand, FaKD,  
Trine Klindt, næstformand, FaKD, Christian 
Antoniussen, bestyrelsesmedlem, FaKD

Optimering af madservice til hjemmeboende ældre

”Ernæringsdyst - har politikerne styr på ernæ-

ring til kræftpatienten” i Sundhedsparlamentet. 

Kost og Cancer stod for arrangementet.
Stemning i det Fælles sundhedstelt, hvor bl.a. 

Kost & Ernæringsforbundet holdt til.

Debat om Mænds sundhed  

med bl.a. de sundhedspolitiske ordførere  

fra Alternativet og Socialdemokraterne.
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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.

16-0509_Isosource_A4_annon_DK_fin.indd   2 2017-01-24   11:07
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Tværprofessionelt samarbejde om 
ernæringsindsatsen i Vejle Kommune

- Erfaringer fra 
Vejle Kommunes 
diætister (senior området)
Denne artikel bygger på en kvalitativ undersøgelse foretaget forbindelse med mit sundhedsfaglige kandidatstudie,  
der inddrager ernæringsteamets erfaringer, udsprunget af to interviews.

ARTIKEL

Af Luise Persson Kopp, klinisk diætist og bestyrelsesmedlem,  
lk@diaetist.dk

I Diætisten nr. 143 i 2016 bragte vi artiklen ”Nyoprettede stillinger 
til kliniske diætister i Vejle Kommune Senior skal styrke ernærings-
indsatsen på kommunens plejecentre”, der fortalte om diætisternes 
arbejde i Vejle Kommunes senior område og opstart af den fokusere-
de ernæringsindsats. Det er formålet med nærværende artikel at give 
et indblik i de erfaringer, ernæringsteamet har gjort siden opstarten 
samt at sætte fokus på betydningen af kommunikation og tværpro-
fessionelt samarbejde, når en fokuseret ernæringsindsats iværksættes 
i en kommune.

I Vejle Kommune vil andelen af ældre over 80 år være stigende i de 
kommende år. Det stiller store krav til de forebyggende og rehabili-
terende indsatser, deriblandt også den tværprofessionelle ernærings-
indsats (1,2). Oprettelsen af ernæringsteamet i 2015 er med til at 
styrke den forebyggende og rehabiliterende indsats, hvor succesen 
også er afhængig af et velfungerende tværprofessionelt samarbejde. 
Dette samarbejde er en kontinuerlig og gensidig udviklingsproces, der 
stiller krav til kommunikation imellem faggrupper. Når en fokuseret 
ernæringsindsats iværksættes, medfører dette ændringer i organisa-
tionskulturen, hvor integrationen af nye faggrupper i den etablerede 
praksis kræver tid (3,4).

Kultur som institutionel kontekst
De kulturelle forskelle mellem plejecentrene, de udkørende distrikter
og ernæringsteamet forekommer også iblandt de enkelte plejecentre
og afdelinger. Plejecentrene og de udkørende distrikter er underlagt
forskellige regler og rutiner, hvor de udkørende i højere grad træffer
selvstændige evalueringer og beslutninger (3). Dette har betydning
for måden, diætisterne målretter deres undervisning og deres tilgang 
til samarbejdet, hvor det at finde den rigtige balance samt tage afsæt 
i et fælles ståsted er vigtigt.

Forskellige rutiner, vaner og kulturer er noget, som beskrives som væ-
rende udfordrende for et samarbejde, hvilket ernæringsteamet også 
oplever i deres arbejde. For at håndtere disse udfordringer, arbejder 
diætisterne med forskelligt i praksis; fx planlægning ifm. besøg på
plejecentrene, så der aftales telefonisk hvornår, at besøgene er 
tilpasset afdelingernes rutiner, eller at der er faste rutiner for hvornår 
besøgene finder sted. At anerkende det forudgående arbejde der er 
gjort ifm. screening og vejning, samt tilpasse behov for ernæringsfag-
lig sparring og undervisning til de forskellige situationer og afdelinger 
er også medvirkende til at løse udfordringerne.
 

Om Vejle Kommunes ernæringsteam

I Vejle Kommune er der 17 kommunale plejecentre og 9 udkø-
rende distrikter (2). Vejle Kommune valgte i 2015 at oprette
et ernæringsteam, der også omfatter tre kliniske diætister, der 
skulle varetage undervisningen af det sundhedsprofessionelle 
personale (sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter m.fl.)
på kommunens plejecentre samt samarbejde med personalet
omkring ernæringsindsatsen til ældre borgere. 

Teamet er opdelt i tre områder: vest, øst og nord, hvor der 
i hvert område er omkring 250 borgere i plejehjemsregi. I 
efteråret 2017 blev det vedtaget at udvide ernæringsteamets 
arbejdsområde til også at omfatte de udkørende distrikter, 
dvs. borgere i eget hjem tilknyttet kommunens plejeservice. 
Diætisterne har som udgangspunkt direkte kontakt med pleje-
personale, ledere, visitatorer m.fl., hvor det er disse, der har til 
opgave at formidle ernæringsviden og kontakten til de borgere, 
der har behov for en specialiseret ernæringsindsats.

Word Cloud over kodning

Kilde: egen tilvirkning, NVivo11
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Støtte fra ledelsen
New Public Management (NPM) fordrer en top-down tænkning, hvor 
arbejdsgangen for ernæringsteamet oftest er styret af kontakt til 
ledelsen fra de enkelte plejecentre og distrikter (4). Det er helt afgø-
rende, at den enkelte leder accepterer formålet med den fokuserede 
ernæringsindsats og diætisternes faggruppe som en del af deres 
område (3). At lederen udviser interesse for ernæringsindsatsen, er 
vigtigt for den gode kontakt med andre professioner. Hvis ledelsen 
er indforstået med indsatsen og bakker op omkring ernæringsiniti-
ativerne, som ernæringsteamet iværksætter, har det også en positiv 
indvirkning på medarbejderne, som dermed forstår vigtigheden af 
arbejdet (3,4). 

Et fælles afsæt – normer og rationaler
Erfaringerne fra samarbejdet med andre professioner om ernærings-
indsatsen, som diætisterne  i 2015 indgik i, har været overordnet
positive. Det er diætisternes opfattelse, at de er blevet taget godt 
imod på plejecentrene og i distrikterne. De udfordringer, der kan 
opstå i forbindelse med samarbejdet, kan relateres til forskellige
normer og rationaler (3). Der er et stort behov for fastholdelse i ernæ-
ringsindsatsen samt samarbejdet, hvor det er nødvendigt med genta-
gelser og påmindelser, både ift. hvad ernæring har af betydning, og 
at diætisterne fortsat er der. Hvis der netop har været megen aktivitet 
og undervisning af det sundhedsprofessionelle personale, så bliver 
diætisterne i særdeleshed husket. Der venter fortsat ernæringsteamet 
et arbejde fremadrettet for at få fat i alle plejecentre og udkørende 
distrikter, så der kan oparbejdes fælles rationaler. If. Lehn-Christian-
sen (3) har faggrupperne imellem forskellige normer, der er kulturelt 
forankrede, som kan udfordre det tværprofessionelle samarbejde. 
Behovet for at legitimere diætisternes faglighed og eksistensgrundlag 
i det rehabiliterende og forebyggende arbejde er noget, diætisterne 
ofte oplever. Der er både uformelle og formelle hierarkier i kommu-
nen, hvor sygeplejersker og sosu’er har en legitim tilstedeværelse, 
og der er helt bestemte måder, hvorpå de placerer sig hierarkisk (3).

Diætister er en relativt ny faggruppe, hvilket er en selvstændig faktor
i det tværprofessionelle samarbejde, for hvad er det nu lige, en klinisk
diætist er og kan? Historisk set er selve diætistprofessionen i
Danmark ganske ny og samtidigt også ganske lille.

Hvad påvirker det tværprofessionelle samarbejde?
Det tværprofessionelle samarbejde er i høj grad præget af hierarkier,
når der er tale om implementering af ernæringsindsatser (3). Et vigtigt 
element er viden om diætister som faggruppe, kendskab til deres 
arbejdsområder og vigtigst af alt, accept deraf. Et ernæringsteam 
bestående af forskellige faggrupper skal ikke ses som en konkurrent, 
men som en medspiller, en tværprofessionel samarbejdspartner, i 
samarbejdet om de rehabiliterende og forebyggende indsatser. Dette 
er helt afgørende for, at borgeren kan være i centrum og oplever et 
sammenhængende behandlingsforløb.

Når en ernæringsindsats iværksættes i en kommune
At være vidende om, hvilke barrierer der opstår som følge af organi-
sationskulturer, forskellige normer og rationaler, er en vigtig del af at 
lykkes med det tværprofessionelle samarbejde. Når kommunikation 
opstår på det rette tidspunkt med de korrekte modtagere, hvor der er 
bevidsthed om indflydelsen af magt og måden, hvorpå der formidles, 
kan der opstå samskabelse på tværs af professioner og sektorer (3,5).
Jf. diætisternes erfaringer er det tydeliggjort, at både formelle og 
uformelle hierarkier inden for faggrupper er meget udbredte, hvilket 
har stor betydning for det tværprofessionelle samarbejde om ernæ-
ringsindsatsen til ældre. Det er interessant at få indblik i diætisternes 
oplevelse af egen faglighed og de forskellige rationaler, der kan opstå 
faggrupper imellem. Viden, berettigelse og anerkendelse af enhver 
faglighed er alle påvirket af magt, hvilket ikke er ny viden, men et vig-
tigt perspektiv i forståelsen af det tværprofessionelle samarbejde (6).
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Fra Region Midtjylland 
til Midt-Norge

Født og opvokset i Norge, uddannet klinisk ernæringsfysiolog fra Norge og Sverige, bosat i Danmark gennem de sidste 14 år, og 
nu hjemvendt til Norge – en rigtig nordisk klinisk diætist. Oprettelsen af to helt nye stillinger for kliniske ernæringsfysiologer ca. 
975 km fra Aarhus var det, der skulle til for at rykke teltpløkkerne op ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen på VIA University 
College. Det blev starten på en ny og spændende tredje karriere i Trondheim. 

ARTIKEL

Af Charlotte Peersen, klinisk ernærings- 
fysiolog, merete.charlotte.peersen@ 
trondheim.kommune.no

Baggrund for stillingerne
Ernæring til ældre har stor bevågenhed blandt politikerne i byen. En 
studietur til Holland, hvor politikerne blev præsenteret for organi-
sering af sundhedspersonel i tværfaglige teams, blev en øjenåb-
ner i forhold til kommunens manglende fagkompetence indenfor 
ernæring. Sammen med udtalte behov for og efterspørsel efter 
mere undervisning og oplæring i ernæring fra sundhedspersonel, i 
kombination med ivrig information om professionen og pågående 
lobbyvirksomhed af kliniske ernæringsfysiologer i regionen, blev dette 
udslagsgivende for afgørelsen om at oprette to faste heltidsstillinger 
for kliniske ernæringsfysiologer. 

Målgruppe og formål
Stillingerne er øremærket ældre og personer over 65 år med kroniske 
sygdomme. Størstedelen af stillingerne (80%) er rettet mod system-
niveau med styrkelse af kompetencen til ansatte gennem oplæring, 
undervisning og kurser i ernæring til ældre som en prioriteret opgave. 
Udvikling, implementering og kvalitetssikring af rutiner for ernæ-
ringsscreening, iværksættelse og opfølgning af ernæringstiltag er en 
anden stor opgave. En lille andel (20%) af arbejdet skal være klinisk 
rettet mod borgere med komplicerede ernæringsudfordringer.

Trondheim kommune
Trondheim er med sine knapt 200 000 indbyggere Norges tredje stør-
ste by, og er således Norges svar på Odense i Danmark. Byen ligger i 

Trøndelag fylke (amt) i Midt-Norge, og er inddelt i fire bydele. Under 
enheden ”Helse og velferd” (Sundhed og velfærd) i kommunen er 
der 27 kommunale og private ”helse- og velferdssentre” (HVS) (ple-
jeboliger med langtidsafdelinger) og ”helsehus” (korttidsafdelinger) 
samt 12 hjemmetjenester. Et kommunalt produktionskøkken levererer 
mad til hjemmeboende ældre og til HVS. 

Organisering
For at give os et ernæringsfagligt miljø er stillingerne organisatorisk 
placeret i Enhed for fysioterapi under ”Friskliv og mestring” (Sund-
hedscenter), hvor der fra tidligere er ansat to med ernæringsfaglig 
baggrund. En reference- eller styringsgruppe med leder for henholds-
vis Enhed for fysioterapi og ”Friskliv og mestring”, samt repræsentan-
ter fra Rådmandens fagstab, hjemmetjenesten, HVS og produktions-
køkkenet, er dem, vi kan læne os opad i udformningen af stillingerne 
- med stort rum for påvirkning og udvikling af indhold. 

Bryggerekka. Foto:Charlotte Peersen
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I tillæg tilstræber vi at sikre en ledelsesforankring gennem kontakt 
med ledernetværk for hjemmetjenesten, respektive HVS. På sigt plan-
lægges opbygning af ressource-/faggrupper i ernæring med udvalgte 
personer fra de enkelte tjenestesteder. Desuden er fastlægerne vigtige 
samarbejdspartnere.

Kliniske ernæringsfysiologer i primær sektor i Norge 
De første kommunalt ansatte kliniske ernæringsfysiologer startede 
i Oslo kommune for ca. 20 år siden. Af de omkring 500 kliniske 
ernæringsfysiologer på landsbasis findes der i dag omkring 40, som 
arbejder i primær sektor. De er medlemmer i en arbejdsgruppe under 
Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilsluttet Forskerforbundet 
(KEFF). Nogle af disse arbejder med ældre, andre med børn og 
unge. Dette netværk kan sammenlignes med ERFA-gruppen i FaKD, 
der arbejder med ældre og ernæring. I Oslo er stillinger for kliniske 
ernæringsfysiologer oprettet i tilknytning til sygehjem (plejeboliger) 
eller hjemmetjenester i enkeltvise bydele udover dem, der arbejder 
overordnet på systemniveau i kommunen. 

Tilgang til omsorg
I ældreomsorgen drives plejen ud fra tankegangen i hverdagsrehabili-
tering, hvor der i stedet for at tilbyde kompenserende og passiviseren-
de tiltag, tages udgangspunkt i personens egne ressourcer med mål 
om bedre mestring af dagliglivets gøremål. Mange HVS er efterhån-
den også blevet livsglædecertificeret. Det betyder, at de opfylder 
specifikke kriterier for plejen, hvoraf ét omhandler tilrettelæggelse af 
hyggelige rammer omkring måltiderne. Der skal blandt andet være ro 
under måltiderne, og maden skal genspejle årstiderne. Ideologien bag 
konceptet er, at alle ældre skal have en god og meningsfyldt hverdag 

med gode oplevelser ud fra den enkelte ældres livssituation. 

Bli-kendt-fase
Introduktionsfasens første måneder er gået med at præsentere vores 
fagbaggrund og rolle overfor forskellige led i enheden ”Helse og 
velferds” opbygning i kommunen, samtidig med at vi har indhentet 
information om, hvad kollegaer i andre kommuner i landet har gjort 
i lignende stillinger. Parallellt har vi besøgt tjenestesteder for at blive 
bekendt med de ansattes arbejdsrutiner og udfordringer i forhold til 
ernæring. Desuden har vi haft møder med andre professioner, som 
arbejder på systemniveau inden for deres fagområde. For eksempel 
har vi været i kontakt med en kommunefarmaceut og to ældrepsy-
kologer, som har givet os idéer til arbejdsmetoder inden for den store 
organisation, en kommune er. Vi er blevet rigtig godt modtaget, og 
flere har givet udtryk for, at vores kompetence har været efterspurgt. 
På den anden side er professionen, og hvad vi kan bruges til, ikke 
særlig kendt i ældreomsorgen.

Fremdriftsplan
For at strukturere vores arbejde har vi udarbejdet en fremdriftsplan 
i forskellige faser. Til den første kortlægningsfase har vi etableret to 
ressourcegrupper tværfagligt sammensat af interesserede ansatte fra 
HVS, respektive hjemmetjenester på tværs af bydelene. Disse skal give 
os indspil til, hvordan ernæringsarbejdet fungerer i praksis, og hvor 
der er forbedringsmuligheder. På baggrund af de indsigter, vi har fået 
både fra besøg på tjenestesteder, fra kollegaer i andre kommuner og 
ressourcegrupperne, vil vi sætte gang i en pilot- eller forundersøgel-
se på et udvalgt HVS samt en hjemmetjeneste. I piloten vil daglige 
rutiner i ernæringsarbejdet blive udforsket nærmere, samtidig med 

Den gamle bybro. Foto: Charlotte Peersen

Langs Trondheimsfjorden. Foto: Charlotte Peersen

Lian i Bymarka. Foto: Charlotte Peersen
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Uddannelse af kliniske ernæringsfysiologer (kef-er) i Norge sammenlignet med uddannelsen til klinisk diætist i Danmark

Klinisk ernæringsfysiolog Klinisk diætist

Niveau
5-årig universitetsuddannelse til kandidat  
(cand.scient.grad)

3,5-årig professionsbacheloruddannelse 
ved en professionshøjskole

Praktik 4 ugers praktik 42 ugers praktik

Indhold
Hovedvægt på naturvidenskabelige fag som anatomi, 
fysiologi, biokemi og ernæringslære, som sammen med 
sygdomslære danner grundlaget for klinisk ernæring

Bred uddannelse bestående af naturvidenskabelige, 
humanvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og  
sundhedsvidenskabelige fag

Sted
Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø (planlægges evt. 
oprettet ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universi-
tet (NTNU) i Trondheim)

Ved University Colleges i Aarhus, København, Sorø og Haderslev

Antal Ca. 500 færdiguddannede på landsbasis Ca. 1100 kliniske diætister totalt

Forening
Kliniske Ernæringsfysiologers Forening tilsluttet Forsker-
forbundet (KEFF)

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) og Kost & Ernæringsfor-
bundet. Fra 1. oktober 2018 Fagligt Selskab af Kliniske Diætister 
i Kost & Ernæringsforbundet

Tidsskrift Norsk Tidsskrift for Ernæring Diætisten (fagblad)

nye eller forbedrede rutiner og oplæringstiltag vil blive efterprøvet. 
Baseret på erfaringer og evaluering af piloten vil justeringer foretages, 
inden en eventuel udrulning i stor skala til alle HVS og hjemmetjene-
ster. Efter implementering vil sidste fase være vedligholdelse af etable-
rede rutiner og muligvis projektarbejde med specifikke temaer.

Fremtidige muligheder
Trondheim kommune har været og er en foregangskommune i flere 
sammenhænge. Blandt andet indgår den som den største kommune i 
”Helseregion” Midt-Norge, som er pilotkommune for en fremtidig

elektronisk patientjournal, ”Helseplattformen”, som skal følge patien-
ten mellem sektorer. Der har vi forhåbentlig mulighed for at få lagt
NCP-modellen og hele e-NCPT ind. I tillæg er Trondheim kommune 
blevet universitetskommune, som indebærer at samarbejdet mellem 
kommunen og ”Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet” 
(NTNU) skal styrkes. Det kan måske åbne op for ernæringsstudier på
ældre. Politikerne har allerede signaleret, at der fremadrettet måske 
bør ansættes flere ernæringsfysiologer i kommunen. Så der blæser 
nye vinde over professionen.

Nidarosdomen. Foto: Charlotte PeersenSponvika. Foto: Charlotte Peersen
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Kampen 
med 
stofskiftet

Af Mette Pedersen, klinisk diætist, Frederiksberg Hospital, endokrino-
logisk ambulatorium, formand for FaKD, mette.pedersen.14@regionh.
dk, og Charlotte Humble Andersen, klinisk diætist og forløbskoordi-
nator, ansat ved Askovhus Behandling og rehabilitering for unge med 
spiseforstyrrelser, rumbasse@gmail.com

Mange kliniske diætister møder patienter med stofskiftesygdomme, 
typisk hvis man er ansat i et endokrinologisk ambulatorium, men ofte 
er en stofskiftesygdom også en tillægsdiagnose til en af de mange 
andre sygdomme, som komplekse patienter kan have. En autoim-
munsygdom kommer sjældent alene, så har patienten gigt, psoriasis, 
diabetes eller fx cøliaki, skal diætister også være opmærksomme på, 
om patientens stofskifte er normalt. Patienter, herunder børn med 
medfødte stofskiftesygdomme, går til behandling på specialafdelinger 
på fx Rigshospitalet og følges af specialiserede teams, der har fokus 
på deres vækst og udvikling. Gravide stofskiftepatienter følges også i 
specialiserede teams. Denne artikel omhandler kun voksne patienter 
med enten for højt eller for lavt stofskifte, hvor medicineringen vare-
tages i et endokrinologisk ambulatorium.

Hvis man vejleder patienter med en stofskiftesygdom, får man dem 
oftest henvist, når de er i gang med at blive reguleret med medicin, 

og ofte når deres TSH, T3 og T4 er kommet i niveau, dvs. at det ligger 
inden for normalområdet igen. Vi oplever, at disse patienter er meget 
frustrerede over deres vægtproblemer, trætheden og ind imellem for-
døjelsesproblemer. Vi oplever også, at denne patientgruppe er meget 
svær at få ned i vægt, og i hvert fald tidsmæssigt tager det længere 
tid end ved andre patientgrupper. Denne patientgruppe er de sidste år 
blevet mere synlig efter udgivelsen af bogen ”Få livet tilbage”, som er 
skrevet af journalist og stofskiftepatient Helle Sydendal.

Vægttab og vægtøgning ved forhøjet stofskifte  
Problemet ved vægttab og forhøjet stofskifte er, at det ikke primært 
er fedtmassen, der tabes, men muskelmassen. Disse patienter har ofte 
været bekymrede pga. deres vægttab og er lettede, fordi de endelig 
har en forklaring på, hvorfor de har tabt sig. Kommer de til os som 
diætister, kan vi sammen lægge en ernæringsplan, der kan sikre, at 
de stiger i vægt igen, hvilket de er meget positive overfor, da det har 
bekymret dem og deres familier meget, at de har tabt sig.

FOKUS

I Danmark diagnosticeres der cirka 1500-5000 nye tilfælde af for højt 
stofskifte (hyperthyreose) pr. år. Sygdommen forekommer i alle aldre og 
hos begge køn, men sygdommen er ca. fem gange hyppigere hos kvin-
der end hos mænd. Sygdommen debuterer oftest i alderen 20-40 år. 

Der diagnosticeres ca.16-1800 nye tilfælde af for lavt stofskifte (hypo-
thyreose) pr. år. Det forekommer hyppigst hos ældre, og sygdommen er 
ca. fem gange hyppigere hos kvinder end hos mænd.
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Nogle patienter med for højt stofskifte oplever desværre senere i 
deres forløb, at de tager mere på end ønsket. Der kan være forskelli-
ge årsager hertil. Den ene er, at de har fået opbygget en god appetit, 
da deres stofskifte var forhøjet, og pludselig normaliseres stofskiftet, 
og så stemmer kalorieindtaget ikke med forbrændingen (1). Deres 
stofskifte kan have været forhøjet i mange år, og derfor kan det være 
svært at blive mæt af mindre. En anden årsag er, at deres stofskifte 
medicineres til at ligge for lavt eller i den lave ende af normalen, og 
derfor begynder de meget let at vægtøge. Det er frustrerende at have 
været vant til at være slank og pludselig skulle døje med overvægt og 
blive bekymret for livsstilssygdomme. Er de dysregulerede i deres stof-
skiftehormoner, har de det ikke optimalt fysisk eller psykisk, og derfor 
er det også ekstra udfordrende at følge en kost- og/eller motionsplan.

Udfordringer med vægten ved lavt stofskifte  
Overvægtsproblematikken ser vi også ved lavt stofskifte, hvor 
fedtmassen også er øget. Mange patienter har vægtøget med 5-10 
kg over 3-6 mdr., inden de er blevet udredt for sygdom, men nogle 
har også oplevet massive vægtøgninger på op til 20-30 kg. Lægerne 
behandler stofskiftet, så T3 og T4 kommer i niveau, og patienterne 
følges tæt de første 3-6 mdr., hvorefter de fleste er velregulerede.  
Reguleringen med medicin foregår langsomt, og patienterne kan blive 
utålmodige og ønske højere dosis medicin eller en ny type. 

Der er også ofte problemer med calcium og D-vitamin samt dyslipi-
dæmi.  Men på trods af regulering af stofskiftehormonerne normali-
seres vægten ikke let af sig selv hos alle. Hos de fleste patienter skal 
der arbejdes med at opnå god tålmodighed, fordi det kan tage lang 
tid at opnå succes med vægttabet. Mange patienter har fulgt kure i 
årevis og indtager måske endda for få kalorier. Hos de fleste er der 
dog ikke vægtproblemer, og langt størstedelen får det hurtigt fint 
på alle parametre med Eltroxin, men ca. 10%  kæmper med både 
reguleringen af stofskiftet og med vægten (2). 
 
Det er vigtigt for en god samlet patientbehandling, at patienterne får 
muligheden for at blive vejledt af en klinisk diætist, når deres vægt 
ikke vender tilbage til det, som den var før sygdommen. Altså både 
dem, som er blevet underernæret pga.forhøjede T3 og T4 værdier (3),
og dem, som er blevet overvægtige pga. for lave T3 og T4-værdier, 
eller som bliver overvægtige, fordi T3 og T4 bliver for lavt reguleret. 
Deres BMI og lipidprofil er afgørende for, om de får henvisningsmulig-
hed til diætist. Har de kun et BMI på 27 og et normalt kolesteroltal, vil 
de sjældent få mere hjælp fra deres ambulatorium ift. den problema-
tik, men må søge hjælp andre steder, forhåbentlig hos de privatprak-
tiserende diætister.

Forbudte fødevarer ved stofskiftepatienter
Nogle stofskiftepatienter bruger al deres energi på at slæbe sig på job 
og har ikke overskud til bevægelse bagefter (4). Nogle har også fået 
besked om at holde sig lidt i ro, indtil de føler, de er i bedring. Lige så 
stor en udfordring som motionen ofte er, er de mange informationer 
på internettet omkring forbudte fødevarer, der kan skade skjoldbrusk-
kirtlen. Men dette er ikke et undersøgt område i Danmark. Om den 
antiinflammatoriske kost er bedre for patienten, er der heller ikke for-
sket i. Vær som diætist opmærksom på, at patienterne skal udredes 
for cøliaki, hvis de har symptomer herpå. Kun hvis de har cøliaki, kan 
patienten have behov for at undgå gluten.

Ny bog på vej
I vores bog ”Kampen med stofskiftet”, som udkommer i dette efterår, 
har vi forsøgt at give patienterne, som ikke har mulighed for at 
blive tilset af en diætist, et indblik i, hvilken sygdom de har fået, og 
hvordan man som diætist vil vejlede omkring kosten med overvejende 
fokus på vægttab. 

I bogen giver vi et overblik over de forskellige stofskiftesygdomme, 
og vi forsøger pædagogisk at give en forklaring på selve stofskiftets 
funktion og beskriver de symptomer, der opleves ved højt og lavt 
stofskifte. Vi gennemgår en masse diæter og kure og giver vores me-
ning til kende omkring disse, og om de kan bruges, hvis man vil tabe 
sig, og man har en stofskiftesygdom. Vi lægger meget vægt på at 
diagnosen højt/lavt stofskifte skal stilles af en læge, og behandlingen 
skal ske medicinsk. Bogen skal være en hjælp til dem, som fortsat må 

Faktaboks om fire scenarier medicin
Medicin ved forhøjet og for lavt stofskifte

 ■ Medicinpræparater til højt stofskifte: Neo-Mercazole, 
Natriumiodid SAD, propyltiouracil, unimazole, thiamazole, 
thycapzol.

 ■ Medicinpræparater til lavt stofskifte/hashimoto/myxødem: 
Tirosint, Eltroxin, Euthyrox.

 ■ Desuden findes kombinationsbehandlingsmedicin med lio-
thyronin T3: En mindre gruppe patienter med lavt stofskifte 
kan potentielt have gavn af en kombinationsbehandling 
med T4 OG T3. Der er i juni 2018 udkommet europæisk 
behandlingsvejledning. Find den ved at følge dette link: 2012 
ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of 
Hypothyroidism.  Wiersinga, W.M.; Duntas, L.; Fadeyev, V.; 
Nygaard, B.; Vanderpump, M.P.J. Eur Thyroid J 2012;1:55-71.

 ■ Evt. Thyroid, som er et naturligt præparat til lavt stofskifte.  
En læge kan ansøge om særlig tilladelse til dette præpa-
rat (Glostrup Apotek) og først når de andre præparater er 
afprøvet.
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kæmpe med vægten, trætheden og eventuelle fordøjelsesproblemer, 
når de er medicinsk velregulerede. 

Da vi oplever mange forskellige myter omkring det at have en stofskif-
tesygdom, har vi et afsnit med myter og facts.

Eksempel på behandling af myter i den nye stofskiftebog
En af de myter, der florerer om for højt stofskifte, er, at et umotiveret 
vægttab aldrig har skadet nogen. Her skriver vi, at ”Når du taber dig 
på grund af en sygdom, er det altid et tegn på, at kroppen ikke fun-
gerer, som den skal.” En anden myte er, at ”Jeg kan spise lige, hvad
jeg vil og bliver ikke usund af det”. Her forklarer vi, at ”Du kan godt
have meget fedt i blodbanen, selvom om du er slank.” En tredje myte
er, at ”Det er bedst, jeg holder mig meget i ro”. Dette tilbageviser vi,
da almindelig daglig aktivitet altid kan anbefales. Rygning er også 
omgærdet med myter, men rygning alene kan ikke forårsage en auto-
immun sygdom. Ej heller kan hyppige måltider påvirke stofskiftet.

Fakta om højt stofskifte: 
•  Det er lige så farligt som lavt stofskifte.
•  Vægttab, uanset årsag, giver tab af både muskelmasse og fedt.
•   Du kan ikke spise, som du vil uden også at øge risikoen for livsstils-

sygdomme.
•  Der er også bivirkninger udover vægten.

Ligesom der eksisterer mange myter om forhøjet stofskifte, er der et 
hav af myter om lavt stofskifte. ”Du taber dig ved at spise glutenfrit”, 
gælder således ikke generelt, kun hvis det at spise glutenfrit betyder, 
at man samlet set spiser mindre, end man plejer, for det er ikke den 
manglende gluten i sig selv, der har betydning, og det har ingen 
påvirkning af stofskiftet. ”Lavt stofskifte opstår efter en lavkalorie-
holdig diæt”. Her forklarer vi, at det er korrekt, at forbrændingen 
sænkes ved vægttab på lavkaloriediæt, men den normaliseres igen 
ved normalt indtag og kan ikke give en stofskiftesygdom. ”Selvom 
man er behandlet, vil man altid veje for meget”. Hertil svarer vi, at 
”det er svært og tidskrævende for nogle at tabe sig, men det kan lade 
sig gøre”.

Fakta om lavt stofskifte: 
•  Det tager længere tid at opnå vægttab. 
•  Man kender ikke til enkelte fødevares indvirkning på stofskiftet. 
•  Det kan komme efter en anden autoimmunsygdom. 
•  Der findes ingen hurtig kur til at fikse vægttabet.

Hjælp til selvhjælp
Der er opstået en del aktivitet inden for patientgruppen med stof-
skiftesygdommene, særligt efter der kom ny medicin på markedet, 
som ikke anvendes som standardbehandling. Derfor har patienterne 
oprettet facebookgrupper og hjemmesider, hvor de kan stille hinanden 
spørgsmål og give feedback på deres blodprøver, medicin og kost. Vi 
opfordrer vores patienter til at holde sig til de sites, som er evidensba-
serede med oplysninger fx fra  Thyreoideaforeningen. Men ved at følge 
med i de andre grupper, fx https://stofskiftesupport.dk/ og  
http://lavtstofskifte.info/, ser man, hvad der bekymrer og frustrerer  
patienterne. Med denne forståelse kan det være nemmere at hjælpe 
patienterne.

Vi vil opfordre diætister, der arbejder med denne patientgruppe til at 
deltage i konferencer og kurser indenfor behandlingen af lavt og højt 
stofskifte, og vi vil gerne være med til at opfordre og efterlyse forsk-
ning i vægttab for patientgruppen. Er der en diæt eller næringsstof-
fordeling, der kan virke mere effektiv end bare kalorierestriktion? Er 
der et kosttilskud, der kan fremskynde vægttabet? Hvad sker der med 
fedtmassen og den fedtfrie masse, når der gives medicin, og patien-
ten taber sig? Indtil vi er blevet skarpere på dette, vil vi opfordre jer 
kolleger til at tage godt hånd om disse patienter sammen med lægen, 
da de ofte bliver mødt med mange skæve blikke i relation til, hvorfor 
de dog ikke bare lige taber sig og kommer i gang med motion. Og
rammer I panden mod muren, hvor vægten står helt stille, så hjælp 
patienten videre med vægttabet hos lægen fx gennem en ny medicin-
type, orlov fra arbejdet, henvisning til psykolog, motion- eller fysiote-
rapeuthenvisning, og forsøg jer eventuelt frem med de slankepræpa-
rater, der er til rådighed.

Referencer
1. https://www.netdoktor.dk/stofskifte/sygdomme/forbraending.htm

2.  http://www.thyreoidea.dk/artikler/krop-kost-motion-og-livskvalitet/kropsva-
egt-og-thyreoideasygdom.html

3.  https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/

4.   Nexø MA, Watt T, Cleal B, Hegedüs L, Bonnema SJ, Rasmussen AaK, 
Feldt-Rasmussen U and Bjorner JB. Exploring the Experiences of People With 
Hypo- and Hyperthyroidism Qualitative Health Research. Published online be-
fore print October 7, 2014 DOI: 10.1177/1049732314554093 qhr.sagepub.
com   
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FOKUS

Undersøgelse af effekt af selen-
tilskud for livskvaliteten hos  
patienter med forhøjet stofskifte

Med tilladelse fra dr. med., ph.d., læge Torquil Watt, Klinik for Hormonsygdomme, Herlev Gentofte Hospital giver klinisk diætist 
Anne Ravn her Diætistens læsere en appetitvækker på to studier CATALYST og GRASS. Selen er et essentielt grundstof, der indgår 
i en række enzymer i organismen, og selen har bl.a. stor betydning for skjoldbruskkirtlens funktion. Tidligere studier har vist, at 
nogle personer indtager for lidt selen gennem kosten.

GRASS-studiet forløber over tre år (2017-2020) og er et videnskabe-
ligt forsøg, der udføres i et samarbejde mellem flere danske hospi-
taler. Formålet med forsøget er at undersøge, om tilskud af selen 
oven i den vanlige medicinske behandling mod autoimmunt betinget 
forhøjet stofskifte (Graves’ hyperthyroidisme) har gavnlige effekter på 
sygdommens forløb og den patientrapporterede livskvalitet. 

Ved forhøjet stofskifte på autoimmun basis danner immunsystemet 
antistoffer, som binder sig til skjoldbruskkirtlen, hvorved produktionen 
af stofskiftehormonerne øges. Det forhøjede stofskifte kan medfø-
re forskellige symptomer som hjertebanken, hurtig puls, træthed, 
nervøsitet, rastløshed, vægttab, svedtendens, tynd afføring mm. 
Sygdommen behandles med stofskifte-dæmpende medicin (fx Thy-
capzol) alene eller i kombination med stofskiftehormon (fx Eltroxin). 
Den medicinske behandling afpasses, så stofskiftehormonerne ligger 
i normalområdet. Behandlingsvarigheden er typisk 12-18 måneder, 
hvorefter patienten trapper ud af den medicinske behandling for at 
se, om sygdommen er gået i ro. 

Studier med selentilskud til personer med lavt stofskifte på auto-
immun basis har vist positive resultater, idet koncentrationen af de 
stofskifte-relaterede antistoffer i blodet faldt, og livskvaliteten så ud 
til at blive forbedret. Et studie af personer med forhøjet stofskifte 
tyder på, at et højt selenniveau i kroppen øger sandsynligheden for, 
at denne specifikke stofskiftesygdom går i ro. Der er således flere 
forhold, der tyder på, at patienter med forhøjet stofskifte måske vil 
have gavn af selentilskud, både hvad angår forbedret livskvalitet og 
nedsat sygdomsaktivitet. 

Studiet er et randomiseret, blindet, placebokontrolleret forsøg, som 
undersøger 492 patienter med forhøjet stofskifte. Patienterne blev 
ved randomisering opdelt i to grupper på hver 246 patienter. Begge 
grupper modtager vanlig medicinsk behandling mod forhøjet stofskif-
te, mens den ene af disse grupper bliver behandlet med det ”aktive 
præparat” (selen) og den anden gruppe med et ”inaktivt præparat”, 
såkaldt placebo. I undersøgelsen anvendes præparatet ”Selen, Orga-
nisk Selen”, 100 µg selen pr. tablet og daglig dosis på 200 µg selen 
hver morgen. Det er ikke på forhånd undersøgt, hvorvidt patienterne 
gennem kosten får meget, tilstrækkeligt eller for lidt selen. Fødeva-
restyrelsen vurderer, at min. 10 procent af befolkningen har for lave 
selenniveauer.
Ved tre kontrolbesøg indsamles blodprøver, og ved første besøg 
desuden en urinprøve. Forsøget varer mellem 24 og 30 måneder. 
Patienterne skal otte gange under forsøget udfylde spørgeskemaer, 
som omhandler livskvalitet, bivirkninger og optælling af tabletter. 
Patienterne får taget blodprøver ved start, ved 18 måneder efter start, 
samt 12 måneder efter ophør med stofskiftemedicin. 
Forsøget kan give mulighed for at forbedre den nuværende behand-
ling, såfremt det viser sig, at selentilskud har en gavnlig effekt på livs-
kvalitet og sygdomsaktivitet. Derudover vil forsøget give ny viden om, 
hvordan livskvaliteten hos patienter med forhøjet stofskifte påvirkes af 
sygdommen og dens behandling.   

GRASS - Eksperimentel intervention med selentilskud
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CATALYST-studiet forløber over tre år (2017-2020) og er et rando-
miseret, blindet, multicenter klinisk forsøg med selentilskud sammen-
lignet med placebo til patienter med kronisk autoimmun thyroiditis 
(AIT). AIT er en autoimmun sygdom, som medfører nedsat stofskifte 
(hypothyroidisme) og eventuelt forstørret skjoldbruskkirtel. Det ned-
satte stofskifte kan medføre forskellige symptomer som træthed, ned-
sat energi, vægtøgning, forstoppelse, tør og irriteret hud, vægttab, 
kuldefølsomhed m.m. Der diagnosticeres ca. 2.500 nye tilfælde af 
AIT om året i Danmark, og det er den langt hyppigste årsag til nedsat 
stofskifte. Sygdommen forekommer hyppigst hos kvinder og stiger i 
forekomst med alderen. Der er kun lavet få studier, som belyser syg-
dommens samfundsmæssige betydning, men disse studier tyder på, 
at livskvaliteten og erhvervsevnen er påvirket hos en stor del af denne 
patientgruppe. Der er derfor en potentiel samfundsmæssig gevinst 
ved at optimere behandlingen af personer med AIT.

Sygdommen behandles med stofskiftehormonerne Eltroxin eller 
Euthyrox. Den medicinske behandling justeres, så stofskiftehormoner-
ne ligger i normalområdet. Behandlingen er livslang, idet sygdommen 
er kronisk. Ca. 120.000 personer i Danmark er i behandling med 
stofskiftehormon. 

I flere kliniske undersøgelser af patienter med AIT har selentilskud 
medført et fald i de sygdomsspecifikke antistoffer. Selen kan dog end-
nu ikke anbefales som behandling, da de gennemførte undersøgelser 
ikke beviser, at selentilskud påvirker sygdommens naturlige forløb eller 
bedrer forholdene for patienterne.
Formålet med forsøget er at undersøge, om selentilskud sammen-
lignet med placebo til patienter med AIT påvirker thyroideaspecifik 
livskvalitet. Dette måles med det sygdomsspecifikke spørgeskema 
ThyPRO. I alt inkluderes 472 patienter med AIT, som ved randomis-
ering opdeles i to grupper på hver 236 patienter. Begge grupper vil 
modtage den vanlige medicinske behandling mod nedsat stofskifte. 
I tillæg hertil vil interventionsgruppen få det aktive selenpræparat, 
mens kontrolgruppen vil få et placebopræparat. Interventionen vil 
vare i 12 måneder og herefter seks måneders observationsperiode, 
så den samlede forsøgsperiode bliver ca. 18 måneder for den enkelte 
deltager. Deltagerne skal møde op på forsøgsstederne ved inklu-
sion, efter 3 og 12 måneder og ved afslutningen af forsøget efter 
18 måneder. I forbindelse med besøgene skal deltagerne svare på 
spørgeskemaer samt aflevere blod- og urinprøver. Deltagerne vil to 
gange undervejs i forsøget skulle udfylde spørgeskema vedr. helbreds-
relateret livskvalitet mv. 

CATALYST - Eksperimentel intervention med selentilskud

Når resultaterne er opgjort i løbet af 2020, vil de efter aftale med forskerne blive formidlet til Diætistens læsere. Forskerne vurderer, 
at det evt. på sigt kan blive relevant at undersøge, hvorvidt patienter kan få dækket deres behov for selen gennem kosten alene, fx 
ved at de anbefales mere fisk og en tilpas mængde mejeriprodukter. 

Uddybende oplysninger og protokollerne for de to studier kan fås hos grass.rigshospitalet@regionh.dk eller torquil.watt@regionh.dk.
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Kan lavprotein diæt 
udskyde dialysen?

Af Camilla Tøstesen, camilla_tozz@hotmail.com & Kenneth Mærsk 
Christensen, kenneth.maersk.christensen3@rsyd.dk

Protein er i øjeblikket et hot topic, ikke kun for fitnessudøvere, men 
også indenfor det nefrologiske speciale. På baggrund af flere studier 
(1-7) ses en signifikant effekt for patienter med kronisk nyreinsuffi-
ciens ved anvendelse af en såkaldt Low Protein Diet (LPD), defineret 
ved et proteinindtag på 0,6 g protein pr. kg. kropsvægt, samt en Very 
Low Protein Diet (VLPD), defineret med et proteinindtag på 0,3 g 
protein pr. kg. kropsvægt. Gevinsten er udskydelse af dialyseopstart/
progression af kronisk nyresygdom (CKD).

Baggrund
Siden man påbegyndte en registrering af CKD i 1990, har diagnosti-
cering af primært end-stage CKD været stigende med en prævalens
på 5.363 diagnosticerede patienter i 2016 (8). I 2016 påbegyndte 
702 patienter i dialysebehandling. Patienter med CKD har i flere år 
medvirket i RCT-studier, hvor man har testet, hvorvidt det er muligt 

at udskyde dialyseopstart. Her skal patienterne forsøge at overholde 
en LPD eller VLPD diæt for at undersøge den gunstige effekt af en 
lavproteindiæt, herunder udskydelse af dialyseopstart.

Metodologien bag opgaven tager udgangspunkt i en systematisk litte-
ratursøgning udført frem til d. 1/10 2017, hvor det først og fremmest 
undersøges, hvor langt ned referenceværdier for proteinindtagelse 
bør være. Desuden undersøges, hvordan det er muligt at implemen-
tere ovennævnte diæter. Litteraturen er søgt i PubMed, Cinahl og i 
Cochrane med ”Dietary protein*, Renal insufficiency chronic, Nutriti-
on sciences, Nutrition Policy, Nutrition therapy” som søgeord.Der er 
desuden foretaget kædesøgning ved brug af Google Scholar. Der blev 
inkluderet to meta-analyser samt fem randomiserede kontrollerede 
forsøg (RCT) i opgaven. Inklusionskriterierne var in vivo RCT-studier, 
systematiske reviews og metaanalyser. Af eksklusionskriterier ses 
dialysepatienter, da disse anbefales et højere proteinindtag, ligesom 
studier, der er publiceret før år 2007, ekskluderes, da FaKDs nuvæ-
rende rammeplan for patienter med nyreinsufficiens antages at have 
inkluderet disse studier. 

CKD stadium Beskrivelse GRF ml/min/1,73 m2

1 Nyreskade med normal eller  GFR >90

2 Nyreskade med let  GFR 60-89

3 Moderat  GFR 30-59

4 Svært  GFR 15-29

5 Nyresvigt <15

5d Dialyse -

Bachelor 

Tabel 1. Stadieinddeling af CKD. Modificeret efter Dansk Nefrologisk Selskabs Guidelines (11).
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1 Tilsæt ris, kartofler, makaroni eller spaghetti (almindelig eller lavproteinpasta) til maden.

2 Tilsæt saucer til maden (brug fløde eller creme fraiche i stedet for mælk).

3 Tilsæt kogte eller rå grøntsager. Brug margarine eller smør til kogte grøntsager og brug oliebaseret dressing i salater.

4 Mælk er meget rig på protein til maden (1 liter = 35 g protein).

5 Tilsæt en dessert til måltidet i form af dåsefrugt, frugtsalat eller suppe af bær med flødeskum.

6 Brug standard 80% fedt margarine og mejeriprodukter i stedet for fedtfattige produkter.

7 Udvid snack mellem måltider (boller, kiks, frugt).

Resultater
Af de syv inkluderede studier finder de to metaanalyser en signifikant
effekt på CKD-progressionen efter intervention med en restriktiv LPD 
og VLPD, hvorved tidspunktet for dialyse kunne udskydes.

De resterende fem RCT-studier evalueres udelukkende på, hvad for-
fatterne konkluderede på baggrund af eGFR, kreatinin og karbamid. 
To ud af tre mulige studier finder en signifikant effekt, set som et 
langsommere fald i eGFR (4,6-7). Dette indikerer, at man i praksis vil 
kunne udskyde progressionen i patientens sygdom og dermed udsky-
de opstart af dialyse. Samtidig finder ét af de fem studier et signifi-
kant fald i kreatinin, som bruges som en biomarkør til udregning af 
eGFR, og som derfor kan anses for en hovedmarkør til vurdering og 
udregning af nyrernes funktion. Et fald i kreatinin indikerer en bedring 
i eGFR og dermed CKD. Alle inkluderede studier inddragede målinger 
af karbamid, som anvendes ved vurdering af nyrernes funktion; en høj 
karbamidværdi afspejler en manglende udskillelse fra nyrerne. Studi-
erne kunne efter intervention påvise et signifikant fald i karbamid ved 
en LPD (3-7).

Samlet set konkluderer størstedelen af de inkluderede studier en 
gunstig effekt ved brug af en LPD eller VLPD for patienter med CKD 
stadie 3-5 (se Tabel 1) og dermed en langsommere progression af 
sygdommen ved patienter med CKD.

Dog er der en del ukendte faktorer; hvilken af proteinmængderne bør
anvendes, og hvad er den præcise effekt af en lavproteindiæt? Alle 
syv studier fremhæver betydningen af compliance for at opnå effekt. 
Spørgsmålet er, hvordan sådan en diæt implementeres i praksis? Flere 
andre studier, eksempelvis fra Spanien og Sverige, finder et positivt 
udfald mht. implementering, målt på eGFR og compliance, ved at 
indføre anbefalinger/retningslinjer til patienten i stedet for anbefale 
en striks diætsammensætning (9,10). Ingen af de inddragede studier 
konkluderer, at der kan findes sammenhæng mellem lav-proteindiæt 
og risiko for malnutrition.

1 Tilføj ikke salt, hverken ved bordet eller ved madlavning.

2 Undgå fødevarer som: alle former for salami, pølser, ost og mælkeprodukter eller dåsemad.

3 Ombyt pasta eller brød med specielle hypoprotein produkter.

4 Anden dagsmåltid (kød, fisk og æg) er tilladt én gang dagligt i den sædvanlige mængde.

5 4-5 serveringer pr. dag af frugt eller grøntsager foreslås.

6
Én eller to gange om ugen kan hovedmåltidet bestå af “normal” pasta med bælgfrugter i stedet for anden måltid med frugt og 
grøntsager.

Figur 1. Anbefalinger til CKD patienter i Spanien.

Figur 2. Anbefalinger til CKD patienter i Sverige.
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Perspektivering/formidling af praksisrelaterede overvejelser.
Over flere årtier har RCT-studier kunnet påvise en sammenhæng
mellem en LPD og udskydelse af CKD-progressionen (1-7). Samtidig
har man i Spanien udført et RCT-studie og valgt at implementere seks
overskuelige anbefalinger (Figur 1), frem for restriktive diæter (9).
Her så man en reduktion i hastigheden af CKD-progressionen målt i
forhold til eGFR.

Fra Sverige præsenteres et review (10), hvor brugen af LPD som 
behandlingsmetode til CKD patienter siden 1970’erne beskrives. Her 
præsenteres der ligeledes syv anbefalinger (Figur 2), men foruden
dette har patienten mulighed for at deltage i diætprincippet ´Selvvalgt
LPD model´, hvor patienten kan vælge mellem 10 fødevaregrupper
(Figur 4) og derved blive mere fleksibel i forhold til måltidsplanlæg-
ning, fødevarevalg, måltidsmængde, madlavningsmetoder samt mu-

ligheden for at ændre fødevareindtaget dag for dag. Inden for hver 
fødevaregruppe har patienten en oversigt over hvilke valg, der kan
foretages, mens vedkommende stadig bliver inden for den anbefalede
proteinmængde.

Hvorfor er ovenstående behandlingstyper ikke en del af det danske 
program? Og bør der være yderligere forskning, som kan påvise, hvor 
stor en effekt der er tale om ved anvendelse af LPD/VLPD? Implemen-
tering har været et sekundært aspekt i denne opgave, men ud fra det 
undersøgte bør det klart overvejes at gøre brug af anbefalinger frem 
for en striks diæt i den diætetiske praksis.

1 Kød og fjerkræ.

2 Fisk, skaldyr og æg.

3 Kartofler, ris og pasta.

4 Grøntsager.

5 Brød og korn.

6 Skinke, ost, topping og kødpålæg.

7 Mejeriprodukter og lignende produkter.

8 Frugt og bær.

9 Drikkevarer.

10 Margarine, smør, olier, marmelade osv.

Figur 4. Oversigt over fødevaregrupper til CKD patienter i Sverige.
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Den internationale Nutrition Care Process (NCP) arbejdsgruppe
- Første møde i Chicago
- Vi søger erfarne diætisterNCPDen internationale Nutrition 

Care Process (NCP) arbejdsgruppe

NCP-KLUMMEN

Af Luise Persson Kopp, klinisk diætist og NCP projektleder,  
lk@diaetist.dk

Mandag d. 4. juni 2018 gik turen til Chicago, hvor jeg deltog i mit 
første møde med den internationale NCP arbejdsgruppe. Gruppen 
består af kompetente, erfarne og spændende diætister, der alle har 
en stor interesse i NCP samt den diætetiske profession. 
Gruppen består af medlemmer fra Mexico, Canada, England, Jordan, 
Brasilien, Australien, New Zealand, USA, Israel, Sverige og Danmark. 
Vi har alle forskellige afsæt for vores arbejde med NCP, og derudover 
er der stor forskel på, hvordan man praktiserer som diætist fra land til 
land. 

Det, som vi i Danmark i dag ser som en selvfølge, som fx autorisatio-
nen (og tak til alle for at tage kampen op og få autorisationen indført 
i 1996), det danske sundhedssystem inkl. dokumentationspligt, mu-
lighed for at printe - ja blot det at have en computer og fri internet, 
bliver i høj grad synliggjort af disse forskelle. 

I forhold til mange andre lande er vi utroligt langt fremme, når der 
er tale om implementering og brugen af NCP.  Her kan vi takke 
mange, men det grundlæggende her er måske den måde, som vi i 
Danmark anskuer diætetikken på, og den systematiske metode, som 
både præsenteres på studiet - men i ligeså høj grad på sygehuse og i 
kommuner. 
En stor del af dette skyldes også vores egen oversættelse, der i løbet 
af i år vil byde på en tredje opdatering samt implementeringen i  
SNOMED CT og dermed også Fællessprog III (Se Diætisten nr. 153, 
s.22).

På mødet blev der drøftet forskellige emner, bl.a. en fremtidig mu-
lighed for at blive certificeret NCPT-træner gennem The Academy of 
Nutrition and Dietetics (AND). Det er fortsat et projekt, som er i testfa-

Foto: Forreste række, fra venstre: Luise Kopp, Danmark; Christina Martins,  

Brasilien; Angela Vivanti, Australien; Constantina Papoutsakis, AND;  

Karime Haua, Mexico; Lyn Lloyd, New Zealand; Kiri Elliot, England.

Bagerste række fra højre: Ylva Orrevall, Sverige, Brenda Hotson, Canada;  

Tatyana Kour, Jordan

Første møde i Chicago
Vi søger erfarne diætister

1 Kød og fjerkræ.

2 Fisk, skaldyr og æg.

3 Kartofler, ris og pasta.

4 Grøntsager.

5 Brød og korn.

6 Skinke, ost, topping og kødpålæg.

7 Mejeriprodukter og lignende produkter.

8 Frugt og bær.

9 Drikkevarer.

10 Margarine, smør, olier, marmelade osv.

Luise Kopp og Margaret Isham.
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sen, hvor vi har mulighed for at byde ind med inputs og forslag. 
I Sydafrika 2020 afholdes den næste ICD konference; CD2020, hvor 
det er ønsket, at den internationale arbejdsgruppe deltager med 
forskellige indlæg omkring NCP. 

I den forbindelse indsender jeg i samarbejde med Angela Vivanti fra 
Australien og Jessie Pavlinac fra USA et abstract. Emnet bliver NCPT 
i relation til elektroniske patientjournaler, og i relation til eHealth, 
dokumentation og med perspektiver på de forskelle, der er imellem 
landene. 

En del af arbejdet i gruppen handler om terminologien, og i særde-
leshed opdateringerne, der kommer årligt. I slutningen af hvert år 
arbejder gruppen koncentreret med de nye forslag, termer m.m., som 
derefter bliver den nye opdatering den efterfølgende sommer. 

I den anledning søger vi i den danske NCP gruppe efter diætister, der 
er erfarne indenfor deres diætetiske specialer, og som kan hjælpe 
med at gennemlæse den nye terminologi på engelsk. Dette arbejde 
som reviewers er frivilligt, men navnene på diætisterne, der hjælper 

med arbejdet, vil stå på eNCPT hjemmesiden. Kontakt Luise Kopp på 
lk@diaetist.dk, hvis det har din interesse.

Fordi jeg blev nogle ekstra dage i Chicago, havde jeg muligheden 
for at tage hen og se hovedkontoret for den amerikanske diætist-
forening. Her kunne jeg både opleve en enorm kontorbygning, midt 
inde i Chicago, samt se og få en følelse af, hvordan et amerikansk 
kontorlandskab udfoldes. Jeg mødtes her med Margaret Isham, der er 
projektleder for NCP ved AND, som gav mig en tur rundt på kontoret, 
og samtidigt fik vi drøftet de nye oversættelser og SNOMED CT. 
Det er altid lærerigt og spændende at opleve en anden kultur og tale 
om det at være diætist, når de forhold vi arbejder under, er så forskel-
lige som fra Danmark til USA.

Det har været en lærerig tur, og jeg ser frem til mere NCP arbejde 
samt at sætte diætister og den diætetiske profession på dagsorde-
nen! For i bund og grund er det dette, som hele arbejdet handler om.

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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Styrkelse af sundhedstilbuddene 
over hele landet

For at styrke det nære sundhedsvæsen giver regeringen 200 millioner 
kroner til læge- og sundhedshuse i 26 af landets kommuner. 

I et læge- eller sundhedshus kan praktiserende læger samle sig i større fællesska-
ber sammen med fx jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den 
kommunale hjemmesygepleje, hvilket betyder, at patienterne får kortere vej til 
bedre og flere typer af behandling. Derved sikres en bedre geografisk balance på 
sundhedsområdet. 

”For patienterne betyder læge- og sundhedshusene, at der bliver kortere vej til 
deres behandling. For det giver jo ikke mening, at en ældre patient med KOL skal 
ud på en lang og besværlig tur til et sygehus, hvis behandlingen i stedet for kan 
foregå på et lokalt læge- eller sundhedshus, der ligger langt tættere på patientens 
hjem,” siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
Kilde: Ældre og sundhedsministeriet

INSPIRATION OG VIDEN 

Tjek Mendeley
Mendeley er et gratis værktøj, der hjælper med at indsamle, organisere, 
citere og dele forskningskilder.

Når man har oprettet sig som bruger, kan man downloade Mendeley Desktop til 
Mac, PC eller Linux. 

Med Mendeley Web Importer-udvidelsen kan du nemt gemme referencer og 
PDF-filer. Klik på den røde Mendeley-knap ved siden af adresselinjen i fx Chrome 
eller Firefox for at importere indhold til dit personlige bibliotek. 

Du kan desuden downloade et plug-in til Word, så du nemt kan citere og opdate-
re referencelisten, mens du skriver. 

Endelig kan du modtage forslag til relevante artikler på email. Denne funktion 
trækker på oplysninger, du giver, når du opretter din konto, detaljer fra din profil 
og indholdet i dit personlige bibliotek.

Vores 
Norske 
kolleger
Hvad er en ernæringsfysiolog? 
Det tager fem år at uddanne sig til klinisk 
ernæringsfysiolog. I Norge er det kun Univer-
siteterne i Oslo, Tromsø og Bergen, som til-
byder uddannelsen. Klinisk ernæringsfysiolog 
er en beskyttet titel, som kræver autorisation 
fra Helsedirektoratet.

Norsk tidskrift for ernæring
Norsk tidsskrift for ernæring (NTFE) er et 
samarbejde mellem Norsk Forening for Ernæ-
ringsfysiologer (NFE) og Kliniske ernæringsfy-
siologers forening tilsluttet Forskerforbundet 
(KEFF). NTFE er et fagtidsskrift, som udgives 
til medlemmer af KEFF og NFE 4 gange årligt. 
Andre med interesse for klinisk ernæring kan 
abonnere på tidsskriftet, og tidligere numre 
kan læses eller downloades fra http://www.
ntfe.no/

Norsk Selskap for Klinisk Ernæring
Norsk Selskap for Klinisk Ernæring (NSKE) er 
en ikke-kommerciel forening, som skal frem-
me viden om følgerne af under- og fejler-
næring og om mulighederne for at benytte 
ernæring som behandling af sygdomme og 
komplikationer til sygdomme. Man kan
læse mere på http://www.nske.no/index.html
eller følge NSKE på Facebook.

23



Min diætistdag

MIN DIÆTISTDAG

Af Dorte C. Colding, klinisk diætist, Bispe-
bjerg Hospital, dorte.colding@regionh.dk

Siden 2012 har jeg været ansat på Bispe-
bjerg Hospital i Endokrinologisk Afdeling 
sammen med de øvrige diætister. Vi dækker 
hver vores afdelinger og specialer, og jeg har 
primært været tilknyttet neurologisk afdeling. 
I 2017 blev jeg så fastansat på neurologisk 
afdeling, som bl.a. udreder og behandler 
neurologiske patienter inden for fx apopleksi, 
ALS, parkinson (PD), atypisk parkinson (apar), 
dystoni og hjernetumorer. 

Selv om jeg har arbejdet med neurologiske 
patienter i flere år, er jeg stadig udfordret i 
mit arbejde. Der er ikke to patienter, der er 
ens. De er ofte komplicerede, sygdommen 
udvikler sig forskelligt, og der er flere proble-
matikker at tage hensyn til. Derfor fokuserer 
vi på afdelingen meget på det tværfaglige 
arbejde. Det er også med til at udvikle mig 
og blive klogere på selve specialet, mit eget 
og de andres arbejde. 

8.00-9.15
Min diætistdag starter med, at computeren 
tændes, og jeg læser nye mails. Telefonsva-
reren aflyttes - der er kommet et afbud fra 
en DBS*-opereret PD-patient, der skulle have 
været til en opfølgende vægtkontrol på grund 
af vægtøgning. Sundhedsplatformen (elektro-
niske patientjournal) tjekkes for nye beskeder 
i in-basket; en sygeplejerske har brug for 
et opkald om en ALS-patient på grund af 
begyndende dysfagi og utilsigtet vægttab, og 
en læge beder om fornyelse af en ernærings-
recept. Yderligere tjekkes der for nyhenviste 
patienter fra sengeafdelingerne. 

Normalt spiser vi morgenmad sammen på 
afdelingen om torsdagen, men det når jeg 
ikke i dag, da jeg i stedet forbereder mig på 
en tværfaglig konference. 

9.15-10.00
Hver torsdag er der tværfaglig konference 
i Dagshospitalet for apar, hvor komplice-
rede patienter gennemgås og diskuteres i 
forhold til videre plan og diagnose. Normalt 
prioriterer jeg tavlemødet på sengeafdelin-
gen, men jeg har selv tilføjet en patient på 
dagens liste. Jeg er bekymret for en kvinde 
med apar. Hun har dysfagi og tabt sig ca. 10 
kg, men holder dog vægten nu. Hun spiser 
små måltider med hjælp fra sin ægtefælle 
og supplerer med ernæringsdrikke. Men på 
grund af trismus, tager måltiderne lang tid. 
Vores ergoterapeut er enig i bekymringen 
og enig i, at vi bør tilbyde at supplere med 
sondeernæring. Vi diskuterer problematikken 
med lægen, som indkalder patienten til en 
opfølgende samtale.  

Jeg får to patienter med fra konferencen, 
der skal indkaldes til en kombineret ergo- og 
diætistvurdering, samt et opkald til et pleje-
hjem, der har brug for ernæringsrecept til en 
PD-patient.

10.00-10.20
Jeg opdaterer mig kort på de indlagte patien-
ter og kan se, at én af dem mangler at blive 
vejet. 

Jeg forbereder mig på en ALS-patient, der er 
indkaldt i ALS dagshospitalet til tygge-syn-
kevurdering hos ergoterapeuten og efterføl-
gende diætvejledning hos mig, da han har 
tabt 10 kg. 

10.20-11.30
Ergoterapeuten er forsinket, og vi aftaler, at 
jeg går med til hans vurdering. Patientens 
stemme er påvirket af sygdommen, men 
han kan stadig selv føre samtalen. Han er 
ledsaget af sin hjælper, der bidrager med 
supplerende informationer omkring kosten 
og spisesituationen. 
Efter tygge-synkevurderingen vejleder jeg pa-
tienten og hjælper med, hvordan kosten kan 
optimeres for at hindre yderligere vægttab.

12.10-12.45
I dag når jeg at spise frokost med to diæ-
tist-kollegaer, og vi får vendt løst og fast.

13.00–13.40
Efter frokost har jeg et opkald til en PD-
pt., der har været til vurdering for apar og 
henvist fra et andet hospital. Han har haft 
utilsigtet vægttab, da han sprang morgen-og 
frokostmåltidet over og nu lider af bl.a. ma-
vesmerter og obstipation. Han oplyser, at han 
nu spiser lidt mere i løbet af dagen, og hans 
supplement af ernæringsdrikke har resulteret 
i, at vægten er steget. Da han lægeligt tolkes 
som en almindelig PD-patient, afsluttes han 
og overflyttes tilbage til sit stamhospital. 

13.40-14.00
Inden jeg slukker computeren igen, når jeg 
at booke en ambulant tid til en TCI patient, 
tjekke min mail og mit program for i morgen. 

*DBS: deep brain stimulation
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Fornyelsen af overenskomsterne i staten og i regioner og kommuner 
var nok imødeset med spænding og måske ligefrem ængstelse. Den 
sidste mærkbare lønforbedring var ved overenskomstfornyelsen i 
2008 (”OK 08”), men ved overenskomstfornyelserne i 2011, 2013 
og 2015 har man fra arbejdsgiverside stået stejlt, og forhandlings-
klimaet i kriseårene har ikke været til større lønforbedringer. Det har 
også været rigtig svært at få lønforbedringer for den enkelte ude på 
arbejdspladserne. Det har FaKD-medlemmer - om nogen – oplevet. 
Arbejdspladserne har ofte ikke kunnet – eller villet – finde økonomi til 
at fordele løntillæg, og mange FaKD-medlemmer har i årevis over for 
os luftet deres store skuffelse over, at deres indsats ikke blev hono-
reret. Der var til OK 18 fra den samlede fagbevægelse lagt op til et 
koordineret krav om lønforbedringer til samtlige offentligt ansatte i 
hele landet.

Lønforbedringer på uændrede løntrin
Du vil som ansat i region og kommune ikke opleve, at OK 18 betyder, 
at dit løntrin stiger. Men overenskomstfornyelsen betyder, at værdien 
af løntrinene stiger. For alle offentligt ansatte er der gennem Forhand-
lingsfællesskabet forhandlet lønstigninger frem til 2020, der betyder, 
at løntrinene automatisk reguleres, og grundlønnen dermed auto-
matisk stiger. Kliniske diætister ansat i regioner ligger fortsat med en 
grundløn på løntrin 6. I kommunerne vil nyuddannede fortsat ligge 
på det lave løntrin 4, indtil der er opnået 4 års anciennitet som klinisk 
diætist. Derefter stiger grundlønnen til løntrin 7. Fra 1. april 2018 er 
lønstigningen på løntrinene 1,10 %. Du skulle derfor allerede nu have 
mærket OK 18 på lønsedlen.

10-års tillægget i regionerne
Fra 1. april 2016 blev der i overenskomsten for regionerne indført et 
tillæg for kliniske diætister med mere end 10 års sammenlagt beskæf-

tigelse med DKK 11.900 årligt. Dette tillæg forhøjes fra 1. april 2018 
til DKK 13.400 årligt. Dette tillæg udbetales automatisk, når 10 års 
grænsen opnås, og tillægget skal derfor ikke forhandles eller aftales. 
Det følger af selve overenskomsten. Bemærk dog, at du som ansat i 
en kommune ikke er berettiget til tillægget. 10-års tillægget gælder 
kun efter overenskomsten i regionerne.

Stigninger i pensionsbidraget i regionerne
Fra 1. april 2019 stiger pensionsprocenten med 0.03% i regionerne 
fra 13,54% til 13,57% af lønnen. Arbejdsgiver betaler fortsat to 
tredjedele af pensionsbidraget.

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed
Af historiske grunde omhandler Sundhedskartellets overenskomst 
med regionerne fortsat personer, der ansættes som økonoma. Ud-
dannelsen til økonoma blev i 2003 erstattet af de nye professionsba-
cheloruddannelser. Vi har i FaKD set eksempler på, at medlemmer, der 
havde taget uddannelsen i professionsbachelor i ernæring og sund-
hed, faldt i et ”hul”, når de blev ansat i regionerne. Kliniske diætister 
har deres egen rubrik i overenskomsten, men regionernes lønsystemer 
har slet og ret ikke ”kendt” andre PBES. Ved OK 18 bliver dette pro-
blem afhjulpet. Professionsbachelorer i ernæring og sundhed, der ikke 
er kliniske diætister, vil i regionerne blive aflønnet efter OK 18 med en 
grundløn på løntrin 4.

Hvor kan jeg læse mere?
Forhandlingsfællesskabets aftale med regionerne om generelle lønfor-
bedringer kan du finde her: http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/
media/1043571/ny_ok-18_protokollat_rltn.pdf
Forhandlingsfællesskabets aftale med kommunerne om generelle løn-
forbedringer kan du finde her: http://www.forhandlingsfaellesskabet.
dk/media/1040329/o.18_samlet_protokol_og_bilag_-_kl.pdf

ADVOKATEN

OK 18: 
Nye overenskomster  
med lønforbedringer

GO SOCIAL! 
MØD DE ERNÆRINGSPROFESSIONELLE

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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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, og få bogen tilsendt.
Annoncering af bøger her på siden beror på pressemeddelelser.

Vegansk til børn

At spise vegansk er noget, der deler vandene, og ikke mindst når det handler om veganske børn. 
Det store spørgsmål, der ofte stilles, er, om børnene får næringsstoffer nok med den veganske 
kost, og hvordan er det nu lige med proteiner og B12-vitamin?
Som forælder, pædagog eller sundhedsprofessionel med interesse for vegansk ernæring kan det 
være svært at finde hoved og hale i de forskelligartede og ofte mangelfulde anbefalinger, der 
gives omkring den veganske kost. Klinisk diætist Julie Gråbech skiller her myter fra fakta og giver 
en grundlæggende indføring i vegansk kost til børn fra 2 år. Hun viser, at børnene med få for-
holdsregler sagtens kan få dækket behovet for alle de nødvendige næringsstoffer i en kost uden 
animalske produkter.

172 sider. Pris kr. 229,95. Udkommet juni 2018 på Muusmann Forlag

Sund mor – sund baby 

Af Arne Astrup og Nina Rica Wium Geiker 

Principperne og opskrifter i bogen tager afsæt i den kost deltagerne i APPROACH har spist med 
rigtig god effekt for dem selv og deres børn. Forfatterne synes alle gravide skal have mulighed for 
at få de sundest mulige børn, derfor denne bog.
 
I samfundet kan vi se at flere og flere i den fødedygtige alder både får svært med at blive gravide 
og når de er gravide, er der mange komplikationer, der hænger sammen med for dårlig kost og 
stor vægtøgning. Begge disse situationer kan vi bedre med optimeret kost (ikke kun vægttab). 
Med den information og viden, der er formidlet i bogen, vil en diætist blive klædt på i forhold til 
videnskabelige evidens og hvilken kost, der er den bedste til at hjælpe den gravide til at få det 
sundest mulige barn. 

200 sider. Pris kr. 250,00. Udkommet på Strandberg Publishing A/S, 
mail@strandbergpublishing.dk

Arne Astrup og 
Nina Rica Wium Geiker

Strandberg Publishing

sund

sund

mor

baby
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Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 
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30. august
Frugtjuice – sundt eller syndigt?
Der hersker en del forvirring og myter om emnet frugtjuice, og mange medier bringer blan-
dede budskaber omkring sundhedsværdien af frugtjuice. Men hvad siger videnskaben?
Kom og bliv klogere på frugtjuice på dette symposium, som Aarhus Universitet afholder i 
samarbejde med projektet Fruit Juice Matters.
Dato: 30. august 2018. 
Tid: Kl. 15.30-18.00 plus efterfølgende buffet. Sted: Jeppe Vontilius Søauditorium,  
Bygning 1252, lokale 310, Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1,8000 Aarhus C
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/?o=1&cHash=7a8729a6275ec-
17c7b40431bc0bac75e
Symposiet er særligt rettet mod forskere og ernæringsfaglige, men er også åbent for stude-
rende på relevante uddannelser. Deltagelse er gratis. 
Tilmelding: Helle Jakobsen, hj@connectcommunication.dk  
eller via hjemmesiden fruitjuicematters.dk

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/

25. januar
8. marts
25. april
30. maj
15. august
3. oktober
28. november

Hvis du har en forespørgsel, som du ønsker behandlet på et 
bestyrelsesmøde, skal dette sendes til mp@diaetist.dk senest 
3 uger inden mødedato.

FaKD arrangerer:
Bestyrelsesmøder i 2018
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Fortykket 
væske

Frisk  
smag

Opløselige 
fibre

www.nestlehealthscience.dk

EN NEM OG VIGTIG NYHED FOR DYSFAGIRAMTE. 
De nye Resource® Aqua+ 3n1 indeholder 117 ml fortykket vand med en  
forfriskende smag af citrus eller fersken. Opløselige fibre (4,6 g PHGG*) 
hjælper til at forbedre tarmreguleringen.1,2 Aqua+ 3n1 spises med ske  
og er nem at have med på udflugt eller på en aktivitet.

Det har aldrig været nemmere at få en velfortjent  
væskepause. Alt der skal til er at åbne låget!

Væskepause.

* Partiellt Hydrolyserat Guragummi
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