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Jeg ville ønske, jeg ikke igen skulle skrive 
om besparelser på diætistområdet. Men 
der er desværre gang i slagterbutikken ift. 
nedskæringer i regionerne. 

I FaKD tager vi os til hovedet. Det er jo tåbe-
ligt at spare på optimering af patienternes 
behandling. I det lange løb spares der ikke, og 

kvaliteten i patientbehandlingen forringes.
Vi sukker dybt, for det er umådeligt trist! Både for faggruppen, de 
diætister, der mister timer eller stillinger - og ikke mindst for patienter-
ne. Og vi knurrer, fordi vi bliver arrige over det groteske i, at der kan 
findes så mange penge til f.eks. det nye IT- system Sundhedsplatfor-
men. Imens må regionerne så spare på varme hænder og altså også 
på indsatserne på ernæringsområdet. 

Vi ved, at indlæggelser fordyres, når patienterne ikke ernæres suffi-
cient. Sygdomsforløb kompliceres yderligere, patienterne bliver mere 
plejekrævende, og det kan koste genindlæggelser, hvis patienter f.eks. 
udskrives til et tomt køleskab. 
Det er som at hælde benzin i en tank med et stort hul i, når der gives 
kemoterapi til en kræftpatient, som ikke får hjælp og støtte gennem 
sit behandlingsforløb til at spise og træne tilstrækkeligt. Men selvføl-
gelig, groft sagt, er en død patient billigere i det lange løb. Men mon 
det er det, regeringen ønsker?!

Jeg vil påstå, at diætister redder liv. Både redder - og forbedrer liv.
Eksemplerne er mange: På de psykiatriske afdelinger, hvor vi arbejder 
med anoreksi. På sengeafdelinger, hvor vi får sat gang i sonde- eller 

parenteral ernæring hos patienter, før det er for sent. Der, hvor vi får 
patienterne udskrevet med de rette ernæringsprodukter. Der, hvor 
klienten spiser sig rask og fri for medicin. Listen er endnu længere – vi 
gør en forskel i mange patienters liv og behandling.

Når nu mange patienter på hospitalerne bliver ladt i stikken på diæ-
tist-området i 2019, håber vi på, at kommunerne er klar til at opruste 
med diætiststillinger!? Og det er også nu, at tiden er inde til at kæm-
pe for, at diætister kan komme ind under sygesikringen. 

Vi vil savne de kollegaer, der bliver fyret, - opgaverne er der stadig. 
Jeg håber, ledelserne derude vil være dygtige til at støtte vores med-
lemmer i, hvordan de fremover skal prioritere i opgaver, så det stadig 
er rart at gå på arbejde som diætist - og sikkert at være patient. Jeg 
hører, at der er god kontakt derude til diverse TR-personer, hvilket 
også burde være lettere, nu vi stort set alle diætister er samlet i én 
organisation. Gør nu godt brug af jeres netværk som diætister.  

Vi håber selvfølgelig, at FaKD kan påvirke situationen i fremtiden, 
således der igen prioriteres ressourcer til os, så vi kan varetage de 
opgaver, der ligger til diætister i sundhedsvæsenet.

Som sloganet på EFAD konferencen så rigtigt udtrykte: ”I’M A DIETITI-
AN - I make THE difference”, og det vil FaKD forhåbentlig få regerin-
gen til at indse. Lad os få et sundhedsvæsen med behandling og pleje 
af høj kvalitet, og her kan og vil vi ikke undværes. 

Sparekniven er løs igen…
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Konferencen var fredag og lørdag, men torsdag d. 27. september var 
vi med til EFADs årlige generalforsamling, hvor vi for sidste gang var 
repræsenteret af to foreninger fra Danmark - fra og med næste år 
sidder FaKD sammen med Kost og Ernæringsforbundet i EFAD. Dette 
er en stor bedrift – også set i et europæisk perspektiv, og vi håber, at 
det kan inspirere andre lande med flere konkurrerende foreninger til 
også at tage springet og stå sammen i kampen om at få ernæring på 
dagsordenen. Når I er medlem af Kost og Ernæringsforbundet – er I 
altså også medlem af EFAD – alle sammen!

På generalforsamlingen blev EFADs reviderede Acedemic Standards 
for diætister i Europa præsenteret og vedtaget. Disse standarder er 
baseret på en bredere opfattelse af diætister, som i EFAD regi er en 
samlet betegnelse for ernæringsprofessionelle – hvor kliniske diætister 
bare er én type diætist ud af tre (Administrative Dietititan, Clinical 
Dietitian og Public Health eller Community Dietitian). Det er jo ikke 
sådan, vi definerer ”diætist” i Danmark, hvorfor FaKD heller ikke 
kunne stemme JA til disse nye standarder. Det er lovgivningsmæssigt 
besluttet, at en diætist i Danmark KUN er det samme som en klinisk 
diætist, og andre kan derfor ikke benytte titlen diætist. 

Det europæiske netværk for diætist-studerende, ENDietS, blev også 
præsenteret. I år var mere end 100 studerende fra hele Europa samlet 
til en præ-konference torsdag, d. 27/9. Desværre var ingen danske
studerende repræsenteret, men det håber vi er tilfældet næste år i 
Berlin. 

Blandt mange andre spændende indslag på generalforsamlingen blev 
vi præsenteret for et forholdsvist nyt EFAD initiativ, The European 
Dietetic Action Plan (EuDAP). Formålet med EuDAP er at samle alle 
diætetiske aktiviteter/initiativer og forskning i et ”katalog”, som kan 
benyttes af alle EFADs medlemmer – Jer! For at kataloget bliver inte-
ressant, er det vigtigt, at alle medlemslande i EFAD melder nationale 
aktiviteter ind til EuDAP. Dette kan vi alle blive bedre til, og FaKD vil 
selvfølgelig gøre sit for, at kataloget bliver stort og brugbart for alle 
EFADs medlemslande (se mere på http://www.efad.org/en-us/eudap/). 
I fremtiden vil EuDAP også komme til at indeholde data ift. hvor de 
europæiske diætister arbejder (hospital, kommune, privat praksis 
osv.), og hvad deres specialer er. 

K O R T  N Y T

Vores europæiske netværk: 
EFAD
The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) blev etableret I 1978 og har dermed 40 års fødselsdag i år.  
Dette års EFAD konference blev afholdt d. 28.-29. september i Rotterdam, og FaKDs næstformand Trine Klindt og  
bestyrelsesmedlem Luise Kopp var med igen i år. 

Deltagerne til EFADs 40. generalforsamlingFoto by Kozma
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Positive Health 

”Towards a patient-centered operationalisation of the new dynamic
concept of health” med Machteld Huber, MD PhD (NL).

Machteld har undersøgt, hvad der kendetegner den befolkning, som 
lever i de fem områder i verden, hvor mennesker bliver ældst (disse 
fem områder ligger meget spredt over hele kloden): De spiser frisk 
mad, de får meget frisk luft, de bevæger sig meget, og de er glade 
for deres liv (= de forstår deres liv og finder det meningsfuldt og føler, 
de har kontrol over deres liv). På den baggrund har hun skabt en ny 
definition af sundhed: ”Health as the ability to adapt and to self ma-
nage in the face of social, physical and emotional challenges”. 

Derudover havde hun fokus på den patientcentrerede behandlertil-
gang og har i denne sammenhæng udviklet et værktøj/spørgeskema, 
hvor seks dimensioner af ”positive health” er koblet sammen i et 
spindelvævsmønster. 

Dette værktøj skal være med til at give patienter mere selvbestemmel-
se. De seks sundhedsområder, der spørges ind til, er: bodily functions, 
mental functions & perceptions, spiritual-existential dimension, quality 
of live, social & societal participation and daily functioning. Spørgsmå-
lene skal vurderes vigtige for en selv på en skala fra 0 til 10 (0 inderst 
og 10 yderst). Ved test har der (meget interessant) vist sig at være stor 
forskel på, hvilke områder patienter, politikere og læger fandt vigtige. 
Patienterne fandt alle områder næsten lige vigtige for egen sundhed, 
mens læger og politikere kun fandt den fysiologiske sundhed rigtig 
vigtig for patienterne! Spørgsmålene i skemaet lyder fx: ”Hvad er 
vigtigt for dig?”, ”Hvad vil du gerne ændre?”(1,2).  
Se mere på www.ipositivehealth.com

1.  Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AJ, Kromhout D, et al. 
How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7.

2.  Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalisation and 
use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. 
Proefschrift. Maastricht: Universiteit Maastricht; 2014.

K O R T  N Y T

Selve EFAD konferencen var et sandt orgie
af spændende oplæg, seminarer og debatter.
Her får du et kort indblik:

Sund aldring 
med professor Alfonso J. Cruz-Jentoft, som fortalte om
sarkopeni, frailty og protein. Cruz-Jentoft påpegede de ud-
fordringer, der kan opstå - og opstår, ift. at der findes mange 
forskellige definitioner for sarkopeni og frailty, - og dette har stor 
betydning, når vi læser forskning om ældre, ernæring og
protein. Den 12. oktober udkom artiklen: Sarcopenia: revised 
European consensus on definition and diagnosis af The Europe-
an Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2) 
- den ser vi frem til at læse (3,4,5).

3. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, Martin 
FC, Michel JP, Rolland Y, Schneider SM, Topinková E, Vandewoude M, Zamboni 
M; European Working Group on Sarcopenia in Older People. Sarcopenia: Euro-
pean consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working 
Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing. 2010 Jul;39(4):412-23.
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Hydration Physiology in Children  
med Jeanne Botin (FR) som fremlagde nogle meget spændende (og 
skræmmende) resultater fra et internationalt studie, som undersøgte 
børns væskeindtag. Mere end 50% af børn internationalt (men med 
store forskelle) drikker alt for lidt væske, og det har negativ påvirkning 
på bl.a. nyrerne. I mange lande kommer over 50% af væskeindtaget 
fra sukkersødede drikke (SSB), hvilket selvfølgelig øger risikoen for 
tandproblemer, overvægt og andre sygdomme. Studiet tester bl.a. 
også børns kognitive funktion, og det viser sig, at denne påvirkes 
væsentligt af, om børn er velhydrerede eller dehydrerede. Desværre 
viste studiet også, at kun ca. 14% af børns væskeindtag er i skoleti-
den - hvor de skal være kognitivt skarpest. Det viser sig dog at hjælpe 
på børns væskeindtag i skoletiden, hvis skolen har en politik omkring 
dette - samt at lærerne undervises i emnet. Præsentationen vil ligge 
på EFADs hjemmeside senere på året. 

Hot topics in cardiovascular disease (CVD) 
ved Dr. Martinez-Gonzales (E), Berry Van Kats (NL) og Anne-Margereet 
Strijbis (NL). Første oplæg handlede om Middelhavskosten, som igen 
er nomineret til en 1. plads i kategorien ”Hjertesunde diæter” – især 
hvis der tilføjes ekstra olivenolie. Konklusionen på oplægget var dog, 
at den mest effektive diæt ift. at forebygge og behandle CVD er: SPIS 
MINDRE… 

De to næste oplæg omhandlede behandlingen af CVD i Holland, hvor 
dog kun ca. 50% af alle hjertepatienter får diætbehandling, selvom 
livsstilsinterventioner (inkl. ændringer i diæten) kan betyde lige så 
meget som medicinen (ifølge hollandske studier). 
 
Præsentationerne kan findes på EFADs hjemmeside:
http://efadconference.com/2018/friday/.

K O R T  N Y T

Middelhavskosten

4. Lozano-Montoya I, Correa-Pérez A, Abraha I, Soiza RL, Cherubini A, O’Ma-
hony D, Cruz-Jentoft AJ. Nonpharmacological interventions to treat physical 
frailty and sarcopenia in older patients: a systematic overview - the SENATOR 
Project ONTOP Series. Clin Interv Aging. 2017 Apr 24;12:721-740.

5. Alfonso J Cruz-Jentoft, Gülistan Bahat, Jürgen Bauer, Yves Boirie, Olivier 
Bruyère, Tommy Cederholm, Cyrus Cooper, Francesco Landi, Yves Rolland, 
Avan Aihie Sayer, Stéphane M Schneider, Cornel C Sieber, Eva Topinkova, 
Maurits Vandewoude, Marjolein Visser, Mauro Zamboni, Writing Group for 
the European Working Group on Sarcopenia in Older People 2 (EWGSOP2), 
and the Extended Group for EWGSOP2; Sarcopenia: revised European con-
sensus on definition and diagnosis, Age and Ageing. 2018; 0: 1–16.
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K O R T  N Y T

Gut health 
med bl.a. Kevin Whelan fra King’s College i London (UK). Han
præsenterede et nyt studie (data er endnu ikke publiceret), som bl.a.
viser, at det IKKE er en god idé at supplere med probiotika i forbindel-
se med Low FODMAP diæten, hvis vi ser på mængden og diversiteten 
af mikroorganismer i tarmen (hvilket har betydning for tarmsund-
heden), men det er til gengæld effektivt ift. IBS symptomer. Der var 
desuden mulighed for en individuel snak med Whelan i den intime 
session ”Meet the experts”.

Gut health bød også velkommen til Dr. Kieran Touhy, som fortalte om 
de probiotiske effekter af fibre. Det har vist sig, at fibre fra havre øger 
andelen af især bifidobakterier og lactobakterier i tarmen, samtidig 
med at det sænker LDL i blodet (hvilket ikke gælder fibre fra hvede). 
Det er især beta-glucan i havre, som sænker både LDL, postprandialt 
blodsukker og øger antallet af tarmbakterier samt antallet af typer 
bakterier.
Deres oplæg og abstracts findes også på EFADs hjemmeside  
(http://efadconference.com/2018/saturday/).

Blot 40g havregryn om dagen ser ud til at have en målbar effekt på LDL.

The EU Health Promotion and Disease
Prevention Knowledge Getaway  
Stefan Bronsman fra EU præsenterede siden: https://ec.europa.eu/jrc/
en/health-knowledge-gateway. Siden er en samlet oversigt over EU
landenes anbefalinger og guidelines ift. at blive/forblive sunde og ra-
ske. Det er også et stort opslagsværk med beskrivelser af de vigtigste
næringsstoffer og deres betydning ift. sundhed og sygdom: fedt, 
fibre, protein, salt, frugt, grøntsager, sukker, sødestoffer, vand og
fuldkorn. Fysisk aktivitet, alkohol, fødevarepolitik inkl. mærkning er
også gennemgået og beskrevet. Heldigvis findes der også en ordbog
med forklaringer på forskellige terminologier samt kort, tabeller og
grafer over indtag i de forskellige EU lande. Det kan anbefales  
ALLE ernæringsprofessionelle at stifte bekendtskab med denne side!

Og – vi kunne blive ved! 
Det var tre meget indholdsrige dage i Rotterdam, og vi glæder os 
allerede til næste års EFAD konference, som bliver afholdt i Berlin d. 
11. og 12. oktober. FaKDs bestyrelse ser frem til at følges med mange 
flere medlemmer næste år - og derfor vil der løbende komme mere 
info om næste års konference – program – sted – pris m.m. Du kan 
også selv holde dig opdateret på  http://efadconference.com/ 

Ledigt lokale på Østerbro til leje
Lokale til leje i hyggeligt og stemningsfuldt Psykologhus på Østerbro. Tæt på offentlig transport.
Lokalet er 11m2 - dertil  stort fælles venteværelse. Månedlig leje 4.800 pr md. 

Henvendelse til psykolog Anette Espeland, psykespeland@mail.dk, - tlf 60510037
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K O R T  N Y T

FaKD - ÅRSMØDE 2019
 

PROGRAM
d. 25. januar 2019 i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, Aarhus C

9:00 – 09.30 Morgenmad og besøg ved standene
9:30 – 10.00 Velkommen
 Velkommen ved Mette Theil, Formand for FaKD og Ghita Parry, Formand for Kost & Ernæringsforbundet.

10.00 – 10.45 Plantebaseret kost til patienter i ernæringsrisiko
 – samt egne erfaringer med plantebaseret kost

 Ved Tina Beermann, cand.scient i klinisk ernæring

10.45 - 11.30 Dansk Vegetarisk Forening
 Ved Rune-Christoffer Dragsdahl, Dansk Vegetarisk Forening

  Hvorfor vælger nogle at leve vegetarisk, vegansk eller bare plantebaseret og hvilke overvejelser gør de sig i den anledning i 
forhold til sufficient ernæring? 

11:30 - 12:00 DTU, FVST og SST om vegetariske og veganske kostformer

  Gennemgang af DTU og styrelsernes nyeste anbefalinger vedr. vegetariske og veganske kostformer samt diskussion i forhold 
til hvordan vi som kliniske diætister forholder os til disse. 

12:00 – 13:00 Frokost og besøg ved standene

13:00 – 13:30 Appetit På Måltidet (APM)
 Ved Mette Merlin Husted, aut. klinisk diætist, cand.scient.san

  Projekt APM har undersøgt om det hjælper at give ældre hjemmeboende borgere et rehabiliteringsforløb med fokus på 
egen mad og måltider i forhold til livskvalitet, fysisk funktionsevne og mestring. Resultaterne præsenteres her. 

13:30 – 14:00 Ernæringsstatus og kostindtag ved patienter med lungekræft
 Ved Randi Tobberup, klinisk diætist, cand. scient, ph.d.-studerende

  Præsentation af projekterne LUCANU-1 og 2, hvor man har undersøgt hvordan lungecancer patienters ernæringsstatus og 
kostindtag udvikler sig under kræftbehandling - og hvad det betyder for patienternes udvikling af ernæringsstatus og klini-
ske forløb, når der interveneres med kost, træning og anti-inflammatorisk fiskeolie. 

14:00 – 14:30 Pause og besøg stande 

14:30 – 15:30 Hjerterehabilitering –anno 2019
 Ved Birgitte Møllegaard Bertelsen, klinisk diætist

  Gennemgang af Hjertekostskemaet, Hjerterehabiliteringsdatabasen (DHRD) og Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) ifm. 
hjerterehabilitering (som er et udvalgt indsats-område fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Regeringen). 

 Info om de nye regionale forløbsprogrammer for Hjerterehabilitering (hvis de er færdige!)

15:30 – 16:00 NCP som metode til dokumentation og kvalitetssikring
 Ved Luise Persson Kopp, klinisk diætist og FaKDs NCP projektleder

  Kort gennemgang af krav til dokumentation jf. journalføringsbekendtgørelsen, samt hvordan vi som autoriserede sundheds-
personer kan sikre overholdelsen af dette med NCP.

16:00  Afslutning og besøg ved standene 

Deltagerpris:  395 kr. (kræver medlemskab af FaKD). Tilmelding til tk@diaetist.dk senest d. 21.12. 😊 

Betaling ved tilmelding på konto nr. 0400-4021983212 (husk navn og ”FaKD Årsmøde” ved overførsel)
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ARTIKEL

Nutrition Impact Symptoms - NIS
Symptomer, der kan påvirke kostindtaget

Af Anne Wilkens Knudsen, klinisk diætist, cand.scient., ph.d.
Enheden for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev Gentofte 
Hospital, anne.wilkens.knudsen.01@regionh.dk

Nutrition Impact Symptoms (NIS) afdækkes ofte ved opstart 
af ernæringsterapi. Spørgsmålet er, om alle symptomer bliver 
identificeret, eller om en mere systematisk tilgang ville kunne 
medvirke til en forbedret ernæringsbehandling.

Nutrition Impact Symptoms (NIS)
Nutrition Impact Symptoms (NIS) er symptomer, der kan være årsag 
til et nedsat kostindtag. Disse årsager kan for eksempel være, at 
patienten har kvalme, er obstiperet eller har problemer med at tygge 
eller synke maden (se boks 1 med eksempler på NIS). Ved opstart 
af ernæringsterapi vil man som klinisk diætist forsøge at afdække 
nogle af årsagerne til, at en patient spiser utilstrækkeligt, men ofte 
bliver det ikke gjort systematisk. Rundt om på afdelingerne hører vi 
stadig historier om, at det pludselig efter flere ugers indlæggelse for 
eksempel opdages, at patientens gebis ikke længere passer, og at det 
muligvis er derfor, at patienten ikke spiser så meget. Måske kunne en 
mere systematisk indsamling af oplysninger omkring NIS være med til, 
at symptomer, der påvirker kostindtaget, i højere grad identificeres
og dermed kan afhjælpes eller behandles. Derfor kan det være 

relevant at reflektere over, om man som klinisk diætist kan optimere 
sin ernæringsterapi ved at stille spørgsmål til disse symptomer mere 
systematisk. 

Hvis man finder det interessant mere systematisk at afdække symp-
tomer, der kan påvirke appetitten hos patienterne, bliver det næste 
spørgsmål, hvad der egentlig er relevant at spørge om hos netop 
den gruppe af patienter, man arbejder med. Der findes en række 
spørgeskemaer, der afdækker forskellige NIS, og som er afprøvet hos 
forskellige grupper af patienter. Inden man indfører nye metoder i sin 
kliniske praksis, skal man naturligvis finde ud af, hvordan man får det 
bedste udbytte af sin og patientens tid og gøre sig klart, hvad det er 
man vil opnå med sine spørgsmål. 

Ambulante patienter med KOL (n=169) Ambulante patienter med NET (n=186) 
Indlagte patienter på Gastromedicinsk 
afdeling (n=126) 

De hyppigste NIS fra ESQ

1 Mundtørhed (52%) Diarré (27%) Ondt i maven (71%)

2 Smerter, der påvirker appetitten (23%) Ondt i maven (22%) Kvalme & Diarré (55%)

3 Ondt i maven & forstoppelse (21%) Mundtørhed (16%) Smerter, der påvirker appetitten (53%)

De hyppigste NIS fra DRAQ

1 Varierende kostindtag (56%) Varierende kostindtag (54%) Varierende kostindtag (70%)

2 Varierende appetit (36%) Varierende appetit (34%) Varierende appetit (58%)

3 Appetit har været påvirket af sygdom i 
mere end 3 måneder (32%)

Føler sig sjældent sulten (33%) Nedsat appetit (44%)

Tabel 1: De tre til fire hyppigste NIS fra tre forskellige studier, hvor man har set på andelen af patienterne, der spørges om 
NIS ud fra spørgeskemaerne ESQ og DRAQ. Andelen af patienter, der oplyser den enkelte NIS, er angivet i %.

Boks 1. Eksempler på NIS

 ■ Kvalme
 ■ Opkastninger
 ■ Obstipation
 ■ Diarré
 ■ Mundtørhed
 ■ Manglende appetit

 ■ Ondt i maven
 ■ Nedtrykthed
 ■ Tidlig mæthed
 ■ Problemer med at tygge
 ■ Problemer med at synke
 ■ Dysfagi?
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NIS og hyppighed
Hyppigheden af forskellige NIS vil naturligvis afhænge af, hvilken 
patientgruppe man arbejder med. Tabel 1, s 11 viser de hyppigste NIS 
i tre studier, som har inkluderet tre forskellige grupper af patienter. I 
disse studier brugte man spørgeskemaerne Eating Symptoms Questi-
onnaire (ESQ) og Disease Related Appetite Questionnaire (DRAQ) hos 
henholdsvis ambulante patienter med KOL (n=169) (1), hos ambulan-
te patienter med diagnosen Neuro Endokrine Tumorer (NET) (n=186) 
(2) og hos indlagte patienter på gastromedicinske afdelinger (n=126) 
med diagnoserne cancer, inflammatory bowel disease (IBD), pancrea-
tit og leversygdom (3). 
Som forventet var andelen af patienter, der havde NIS, en smule 
højere hos de indlagte patienter end hos de ambulante patienter. 
Selv om det er patienter med forskellige diagnoser, er der flere af de 
samme NIS, der ligger i top tre. Ondt i maven og varierende kostind-
tag og appetit er gengangere hos alle tre patientgrupper, mens diarré 
er blandt topscorerne hos både patienter indlagt på gastromedicinsk 
afdeling og de ambulante patienter med NET, hvorimod det ser ud til, 
at patienter med KOL i højere grad er generet af obstipation.  
Mundtørhed var en af de symptomer, hvor hyppigheden var over- 
raskende høj i alle tre grupper af patienter, og som var angivet af 

16% af hos patienterne med NET, 52% af patienterne med KOL og 
46% af patienterne indlagt på gastromedicinsk afdeling (1-3).    

I studiet med de indlagte gastromedicinske patienter så man ligele-
des på, om patienterne kun havde et symptom, der kunne påvirke 
kostindtaget eller flere. Det viste sig, at ved brug af spørgeskemaet 
ESQ, som bestod af 13 spørgsmål, havde halvdelen af patienterne 
minimum fire NIS. Brugte man spørgeskemaet DRAQ med 11 spørgs-
mål, angav halvdelen af patienterne minimum fem NIS (3). Ud fra 
ovenstående ser det ud til, at de NIS, der spørges til i ESQ og DRAQ, 
er hyppigt forekomne - specielt hos de indlagte gastromedicinske 
patienter (3). 

NIS og ernæringsrisiko
Ud over at undersøge hvor ofte specifikke NIS er tilstede, er det 
interessant at se, om et symptom er sammenhængende med om 
patienten er i ernæringsrisiko eller andre relevante endpoints som 
muskelstyrke og muskelmasse.  

I studiet af ambulante patienter med KOL undersøgte man, om der 
var sammenhæng mellem specifikke NIS og nedsat fat-free mass 

Fra Nutrition Impact Symptoms til mad

Kvalme

Kendte retter

Små portioner

Mild smag

Ikke krydret

Nemt at spise

Blød eller flydende 
konsistens

Fugtgivende saucer

Smags-
forandringer

Tidlig
mæthed

Nedsat appetit

Problemer med 
at tygge

Smerter/ubehag
i munden

Baseret på resultater fra Janice Sørensen 2011 (9)

Opkastninger

Mavesmerter

Diarré

Figur 1:  Specifikke NIS er relateret til mad med nævnte karakteristika
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index (FFMI), som blev brugt som et udtryk for ernæringsstatus (4). De 
fandt, at der var sammenhæng (p<0,05) mellem patienter med lavt 
FFMI og følgende NIS: sygdom har påvirket appetitten i mere end tre 
måneder, følelse af nedtrykthed, obstipation, nedsat appetit, oplevelse 
af smagsforandringer, og at mad smager dårligt (1). 

I studiet af ambulante patienter med NET undersøgte man, om der 
var sammenhæng (p<0,05) mellem at være i ernæringsmæssig risiko 
målt ved NRS-2002 samt at have nedsat håndgribestyrke (HGS) (5). 
Studiet fandt sammenhæng mellem at være i ernæringsrisiko og sam-
tidig have nedsat HGS og følgende NIS: kvalme, opkastninger, ondt 
i maven, mundtørhed, svært ved at synke, generet af lugte, ondt/
smerter som hindrer spisning, hurtigt mæthed og ”at i forhold til da 
jeg var rask, smager mad værre” (2). 

I studiet af patienter indlagt på gastromedicinske afdelinger fandt 
man sammenhæng mellem at være i ernæringsmæssig risiko og sam-
tidig have nedsat HGS (6) og følgende NIS: svært ved at synke, min 
appetit er dårlig, og mad smager dårligt (3).

Selv om der er flere gengangere, er det dog ikke altid de samme NIS, 
som i de tre studier viser at være sammenhængende med at være i er-
næringsrisiko og have nedsat ernæringsstatus. Forklaringen kan både 
være, at det er forskellige patientgrupper, der er undersøgt, men lige-
så vigtigt er det, at der er brugt forskellige referencer for henholdsvis 
muskelmasse og muskelstyrke i de tre studier. I alle de undersøgte 
patientgrupper ser det dog ud til, at det at have nedsat appetit og en 
oplevelse af, at mad smager dårligt, er relateret til at være i ernæ-
ringsrisiko samt have lav muskelmasse- og funktion (1-3).

NIS og risiko for vægttab
Andre studier har undersøgt, om tilstedeværelsen af NIS kan forud-
sige, om patienten er i risiko for at tabe i vægt. I et studie af Wilson 
et al. undersøgte man, om spørgsmål omkring NIS kunne forudsige 
et vægttab hos ældre. Studiet brugte spørgeskemaerne Council on 
Nutrition Appetite Questionnaire (CNAQ) og det kortere Simplified 
Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ). CNAQ består af otte 
spørgsmål omkring NIS, og SNAQ består af fire udvalgte spørgsmål 
fra CNAQ. De fandt, at man via de fire spørgsmål, som spørgeskema-
et SNAQ består af, kan sige, om patienten er i risiko for at få et vægt-

tab indenfor de kommende seks måneder (7). Et andet studie brugte 
Head and Neck patient Symptom Checklist (HNSC) og fandt ligeledes, 
at NIS kunne forudsige risiko for vægttab og nedsat energiindtag. De 
fandt, at specielt NIS som dysfagi og ømhed i munden var relateret til 
vægttab (8).

NIS og ernæringsterapi
Studier har vist, at specifikke NIS er hyppige hos forskellige patient-
grupper og relateret til aktuelt at være i ernæringsrisiko, have nedsat 
muskelstyrke og muskelmasse og at kunne forudsige vægttab. Ud fra 
resultater fra forskellige studier kan man danne sig et indtryk af, hvil-
ke NIS det er mest relevant  at spørge sine patienter om. Derudover 
er det en god idé at gøre sig klart, hvad informationerne skal bruges 
til. Hvilke symptomer, man som klinisk diætist selv kan handle på, og 
hvilke symptomer der kan være væsentlige at få kommunikeret videre 
til tværfaglige kollegaer som læger, sygeplejersker og ergoterapeuter, 
så de eventuelt kan iværksætte en behandling.

I ernæringsterapien kan madpræferencer også være en årsag til at 
være opmærksom på NIS, da et studie har vist, at specifikke NIS er re-
lateret til specielle madpræferencer, hvilket er illustreret i figur 1, s. 12 
(9). Derfor er det naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at denne 
type af mad er tilgængelig på de forskellige hospitaler, men også at 
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der oftest serverer 
maden for patienterne, er opmærksomme på, at der er forskel på 
mad til syge og til raske.   

Fremtidsplan
I Enheden for Diætetik og Klinisk Ernæringsforskning, Herlev Gentofte 
Hospital planlægges det i øjeblikket at se nærmere på forskelli-
ge spørgeskemaer omkring NIS og at udvælge de mest relevante 
spørgsmål. Spørgsmål omkring NIS vil derefter blive stillet systematisk 
til forskellige patientgrupper for at sikre opnåelse af den information, 
der har betydning for den ernæringsmæssige behandling og dermed 
bidrage til en forbedring af den samlede ernæringsbehandling af 
patienten. Planen er, at der efter en periode evalueres på relevansen 
af de udvalgte spørgsmål hos forskellige grupper af patienter.
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ARTIKEL

Protein 
- fra mængde til fordeling og kvalitet
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PhD i muskelbiologi er videnskabelig chef i Candidlab og står bag det meste af det faglige indhold.  
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Af Anders Nedergaard, cand. scient., ph.d., CSO i Candidlab og  
selvstændig ernæringsfaglig konsulent, afn@candidlab.com

Der er stor fokus på proteinindtag, både i samtidens sundhedslittera-
tur, i fitnessmiljøet og indenfor klinisk ernæring. Vi kan således se pro-
teinindtaget stige på befolkningsniveau, ligesom markedet for protein 
og proteinberigede produkter til klinisk ernæring også vokser. Artiklen 
handler om den seneste udvikling i forskningen bag proteinernæring.

Proteinkvantitet eller kvalitet?
Der forskes aktivt i proteinbehov både i forbindelse med almindelig 
ernæring og sundhed, sportsernæring og klinisk ernæring. Men fæl-
les for meget store dele af forskningen er, at man ikke har taget højde 
for proteinkvaliteten. Det gælder både studierne med almindelig 
ernæring og med proteintilskud og dækker således over anbefalinger 
fra de ernæringsfaglige grupper European Society for Parenteral and 
Enteral Nutrition/European Society for Clinical Nutrition and Metabo-
lism (ESPEN) og PROT-AGE (1,2).

I den almindelige vestlige kost er proteinkvaliteten generelt høj, så der 
er problemet begrænset (3). Men hvad så, når kosten bliver mindre 
varieret på grund af dysfagi, præferencer, intolerancer eller overbe-
visninger? Og i studierne med proteintilskud er der i langt de fleste 
brugt proteintilskud produceret fra mælk, hvor proteinkvaliteten er 
meget høj. Så hvordan ser det ud med tilskud af lavere proteinkvali-
tet?

Det er endnu ikke belyst, hvordan proteinkvalitet påvirker prote-
inbehovet. Det gælder på tværs af anbefalinger om proteinindtag 
generelt, til sportsfolk og i klinisk ernæring, at næsten al forskningen 
er baseret på en kost eller tilskud med overordnet høj proteinkvalitet. 
Der findes altså i praksis stort set ingen viden om, i hvilket omfang en 
kost eller tilskud af lavere proteinkvalitet påvirker disse anbefalinger. 

Det skal tages som forbehold både i nærværende artikel, og når man 
læser forskningen generelt.

Anabolic resistance
En af problemstillingerne, der dukker op hos ældre eller syge menne-
sker, er “anabolic resistance”, altså en svækket evne til at ”tænde” 
for proteinsyntesen i forbindelse med ernæring eller andre vævsop-
byggende stimuli. Man har således vist, at for raske, unge mennesker 
er cirka et kvart gram protein per kg kropsvægt (0.24 g/kg) i et måltid 
tilstrækkeligt til at opnå maksimal aktivering af proteinsyntesen, mens 
hos ældre (70-80-årige), men stadig raske personer, er der behov for 
0.4 g/kg i et måltid (4). Denne værdi er potentielt endnu højere hos 
syge personer (de 0.4 g/kg/måltid er fastlagt i raske ældre), men det 
er ikke bestemt endnu. Den præcise mekanisme bag anabolic re-
sistance er ikke afdækket, men den dominerende hypotese er, at det 
er knyttet til øget inflammation (5). Protein, der går over dette indtag, 
vil som sædvanligt indgå i energistofskiftet og blive oxideret i stedet 
for at blive brugt i proteinsyntesen.

Vores måltidskultur er præget af et kostmønster, hvor vi indtager det 
meste af vores protein (50-60%) til aftensmaden. Det betyder, at 
ældre og syge til resten af dagens måltider ikke indtager nok protein 
til at ”skubbe” deres proteinsyntese maksimalt i gang. Det tyder på, 
at det bliver en udfordring, efterhånden som alder og sygdom sætter 
ind og resulterer i tab af fedtfri masse, hvilket man ved er forbundet 
med øget mortalitet og komorbiditet.

Således har man vist, at personer, der kun indtager et måltid per dag, 
hvor de når op på den tilstrækkelige mængde protein (30-45 g for 
ældre), har et større tab af styrke og muskelmasse end dem, der har 
to eller flere (6). Sammen med forskningen i anabolic resistance målt 
på proteinsynteseniveau danner det grundlag for et nyt paradigme i 
proteinernæring, hvor man er begyndt at fokusere mere på mæng-
den af protein per måltid, og hvor mange måltider man når over den 
ønskede mængde med, end på proteinindtaget per dag (7).
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Refraktærperiode og proteinmåltidsfrekvens
Efter et proteinrigt måltid kan man ikke aktivere proteinsyntesen igen 
indenfor 3-4 timer. Det kalder man proteinsyntesens refraktærperio-
de. Dermed ser det ud til, at protein virker bedre, hvis det administre-
res i bolus med en mængde, (der maksimerer proteinsyntesen) med 
tre til fire timer mellem, end hvis det administreres hyppigere med 
mindre doser eller endda kontinuerligt (8).

I sportsernæring, hvor man ofte sigter efter optimering af fedtfri mas-
se, virker det måske oplagt, at det betyder noget at fordele proteinet 
lidt ud over dagens måltider, men det har vist sig, at det også ser ud 
til at slå igennem på befolkningsniveau (6).

Proteinkvalitet - Biological value, PDCAAS, DIAAS eller AAS?
Proteinkvalitet siger noget om, i hvilket omfang kroppen kan bruge 
proteinkilder til at bygge sine egne proteiner. Historisk har man brugt 
flere forskellige værktøjer til at angive proteinkvalitet, fx. biological va-
lue (BV), net protein utilization (NPU) og protein effiiciency ratio (PER). 
Man måler disse værdier for proteinkilder ved at fodre forsøgsdyr med 
en enkelt proteinkilde over et stykke tid, hvorefter man regner ud, 
hvor meget protein der ophobes i kroppen i forhold til, hvor meget 
der udskilles i fæces og urin (9).

I 1980’erne gik man over til at anbefale værktøjet PDCAAS (protein
digestibility-corrected amino acid score) til at angive proteinkvalitet
i forbindelse med human ernæring. PDCAAS var igennem et par
mindre revisioner, senest i 2014, hvor der blev lavet en ny revision, 
og værktøjet blev i den forbindelse omdøbt til DIAAS (digestible 
indispensable amino acid score). PDCAAS og DIAAS angives som 
numeriske værdier med værdier fra 0-140, hvor scorer over 90 anses 
som højkvalitetsprotein. Disse scorer defineres af den aminosyre, der 
er til stede i proteinet i de mindste mængder relativt til et scoring 
pattern, som World Health Organization (WHO) og deres ernærings-
faglige organ Food and Agriculture Organization (FAO) har defineret. 
Scoren angives ofte som den numeriske værdi efterfulgt af, hvilken 

aminosyre der er den begrænsende i den pågældende fødevare (9). 
Både PDCAAS og DIAAS beregnes ud fra aminosyreprofilen, der jo 
oftest findes som tabelværdi, og en fordøjelighed, der bestemmes 
eksperimentelt. Fordelene ved PDCAAS og DIAAS er, at:

 ■ de bedre reflekterer, hvor let menneskekroppen har ved at bruge 
en proteinkilde

 ■ de lader sig lettere bestemme eksperimentelt, hvorved det er 
lettere at bestemme fordøjelighed end kvælstofophobning som i 
BV/PER/NPU

 ■ oplysningen om den begrænsende aminosyre fortæller noget om, 
hvordan man bedst kombinerer proteinkilder for at få den bedste 
samlede proteinkvalitet.

Det er også meget godt, men i udregningen af DIAAS skal man bruge 
en størrelse, der kaldes den ileale fordøjelighed, altså bestemt i ileum. 
Denne størrelse er ikke bestemt for mange fødevarer endnu, og hvis 
man leder efter DIAAS-scorer for fødevarer, viser det sig ofte svært at 
finde dem, man er ude efter. Den næstbedste løsning er at gå efter 
PDCAAS-scorerne, der findes for langt flere fødevarer. Kan man heller 
ikke finde det, er den sidste mulighed at lede efter amino acid score 
(AAS). 

AAS-metrikken er i praksis næsten det samme som DIAAS-scoren, 
men uden korrektion for fordøjelighed. Det vil altså sige, at den kan 
udregnes kun ud fra aminosyreprofilen og den “scoring pattern”, FAO 
anbefaler. Det betyder også, at den overestimerer proteinkvaliteten for 
fødevarer, der har lav fordøjelighed. Det inkluderer de fleste plante-
proteiner, hvor fordøjeligheden generelt er 50-70% mod 70-90% for 
de fleste animalske proteiner (10).

Proteinberigelse
Selvom proteinkvalitet angives for enkelte fødevarer, skal man huske 
på, at kroppens evne til at bruge aminosyrerne er betinget af den 
samlede pulje af aminosyrer fra måltider, der præsenteres for vævene. 
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Dermed bør proteinkvaliteten fra enkelte fødevarer ikke stå alene i 
vurdering af kostens proteinkvalitet, men i stedet bør man vurdere 
hele måltidets proteinkvalitet.

Denne problemstilling har været tydelig i Danmark, hvor der har været 
debat om brugen af proteintilskud i form af collagenhydrolysater som 
proteinberigelse i klinisk ernæring. Collagen mangler næsten totalt 
den essentielle aminosyre tryptofan, hvilket resulterer i en proteinkva-
litet meget tæt på 0. Det vil sige, at disse tilskud som selvstændig pro-
teinkilde vil fungere meget dårligt. Det vil altså sige, at man potentielt 
har forsøgt at proteinberige med noget, der ikke har bidraget med 
funktionelt protein. Men hvis collagenhydrolysater bruges som en del 
af et måltid, hvor der er meget tryptofan i resten af fødeemnerne, fx 
kød, mejeriprodukter og æg, kan den samlede proteinkvalitet sagtens 
være god.

Proteinkvalitet i kosten og plantebaseret kost 
I det store befolkningsstudie EPIC har man registreret indtag af 
protein og enkelte aminosyrer og målt plasmaniveauer af dem og 
fundet, at veganere både indtager absolut og relativt (til kropsvægt) 
mindre protein, men også mellem 25 og 50% mindre af samtlige af 
de essentielle aminosyrer per dag (3), hvilket meget stærkt indikerer 
en væsentligt lavere gennemsnitlig proteinkvalitet i kosten. Det gode 

spørgsmål er, om den lavere mængde og kvalitet af protein betyder 
noget for den fedtfri masse og for sundheden generelt? Det findes
der ingen direkte forskning i endnu.

Adskillige tværsnitsstudier har vist, at hos ældre er højere BMI, 
primært fra højere fedtfri masse, forbundet med lavere mortalitet og 
komorbiditet (11,12). Al den stund, at en utilstrækkelig kvantitet eller 
kvalitet af protein, særligt for ældre, kan forventes at medføre tab af 
fedtfri masse, kunne det indikere, at der hos ældre eller svækkede 
personer potentielt kunne være problemer med proteinkvantitet- og
kvalitet i den plantebaserede kost. Dette er dog strengt hypotetisk.

Det er værd at bemærke, at samlet set ser det ikke ud til, at en 
plantebaseret kost er forbundet med signifikante sundhedsgevinster 
relativt til en konventionel kost og slet ikke i forhold til en planteba-
seret kost med indtag af fisk. Det største metastudie, der er lavet på 
sundhedseffekter af den plantebaserede kost, konkluderede, at den 
plantebaserede kost ikke er forbundet med en lavere total mortalitet, 
selvom der ses gunstige effekter på udvalgte sygdomme, f.eks. mave-/
tarmkræft (13). Hvis proteinkvantitet- eller kvalitet i den plantebase-
rede kost er et problem, så ser det altså ud til, at det ikke er en stærk 
nok effekt til, at det “slår igennem” på befolkningsstudieniveau.
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Er øget proteinindtagelse 
skadeligt for nyrerne? 
Og øger indtagelsen af animalsk protein 
risikoen for tyktarmskræft?

Af Grith Møller, ph.d., MSc, klinisk diætist, gmp@nexs.ku.dk og Jens 
Rikardt Andersen, lektor, speciallæge, MPA, Institut for Idræt og Ernæ-
ring, Københavns Universitet.

Artiklen er baseret på resultater fra en PhD-afhandling af Grith Møller. 
Fokus i afhandlingen er betydningen af et øget proteinindtag hos 
ældre personer med prædiabetes, hvor en nyreskade i særlig grad vil 
have betydning. 

Forekomsten af type 2 diabetes er stigende, og man søger derfor 
tiltag, der skal reducere antallet af patienter, samt reducere antallet af 
organskader. Undersøgelser har vist, at en kost rig på protein kan an-
vendes som en del af strategien i behandlingen af overvægt og fedme 
(1–3). Tidligere undersøgelser, overvejende udført på dyr, har antydet, 
at et øget proteinindtag kan have negativ indvirkninger på nyrefunk-
tionen (4–9), på risikomarkører for kolorektal cancer (10–12) samt på 
insulinfølsomheden (13). At protein kan være risikabelt for nyrerne, 
bygger således på dyreforsøg, hvor kun få studier har et design, der 
gør det relevant for mennesker.

Det overordnede formål med afhandlingen var at undersøge effekten 
af et øget proteinindtag svarende til 25 E% af det samlede energiind-
tag. Desuden undersøgtes betydningen af henholdsvis animalsk og 
vegetabilsk protein på markører for nyrefunktion, på risikomarkører 
for kolorektal cancer hos personer med prædiabetes, samt insulinføl-
somhed og nyrefunktion hos raske personer. Afhandlingen er baseret 
på data fra det tre-årige interventionsstudie PREVIEW (PREVention of 
diabetes through lifestyle Intervention and population studies in Euro-
pe and around the World) (14), herunder tre europæiske befolknings-

undersøgelser fra henholdsvis Holland; NQplus, Lifelines og Finland; 
Young Finns Study. Formålet med PREVIEW er at undersøge effekten 
af to forskellige kosttyper i kombination med to motionsformer med 
forskellig hårdhedsgrader, på vægttabsvedligeholdelse og forebyg-
gelse af type 2 diabetes. De endelige resultater fra PREVIEW projektet 
forventes publiceret i 2019. 

Resultater fra PREVIEW studie af insulinfølsomhed og nyre-
funktion
I denne undersøgelse, baseret på PREVIEW-projektets befolkningsun-
dersøgelser, var formålet at udvikle et protein-scoresystem, baseret på 
såvel kostens totale proteinmængde som proteinkilde, dvs. plante-
protein eller animalsk protein (15). I alt 76.777 raske personer var 
inkluderet i analysen. Scoren blev brugt til at undersøge effekten af 
protein og proteinkilderne på HbA1c og eGFR. Vi fandt, at en højere 
totalscore for protein i kosten, dvs. et højere proteinindtag og en 
højere andel af planteprotein ift. animalsk protein, var associeret med 
lavere HbA1c-værdier og en stigning i eGFR i Lifelines-studiet. Der 
blev ikke observeret nogen effekt i de to andre studier. Konklusionen 
er således, at der måske er en gavnlig effekt ift. diabetes og nyrefunk-
tion samt ingen tegn på skadelige effekter. 

Resultater fra PREVIEW interventionsstudie
I første del af denne undersøgelse var formålet at vurdere effekten 
af et højere proteinindtag på nyrefunktion, målt ved en ændring i 
kreatinin-clearance (16). Analyserne var baseret på forskellen mellem 
baseline og et års data i en subgruppe af 310 ældre personer med 
prædiabetes. Vi fandt ingen association mellem et øget proteinindtag 
og ændringer i kreatinin-clearance, eGFR, albumin-kreatinin-ratio eller 
serum-kreatinin. Vores resultater viser således ingen tegn på nedsat 

FORSKNING
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nyrefunktion efter et år med et øget proteinindtag hos ældre personer 
med prædiabetes. Vi fandt, at et højere proteinindtag var forbundet 
med en signifikant stigning i urinstof/kreatinin-ratioen og serum-ur-
instof efter et år, hvilket er en forventelig konsekvens af proteinindta-
gelsen, men ikke tidligere vist. 

I anden del blev sammenhængen mellem kostens totale protein-
mængde, proteinkilde og risikomarkører for kolorektal cancer un-
dersøgt. Vi ønskede desuden at undersøge sammenhængen mellem 
indtag af protein fra rødt og forarbejdet kød på disse risikomarkører. 
Analyserne blev baseret på 3-dages fæcesprøver indsamlet ved 
baseline og efter et år, i en subgruppe på 94 prædiabetiske personer. 
Vi fandt ingen tegn på, at et højere proteinindtag og en højere andel 
af planteprotein i forhold til animalsk protein var associeret med 
ændring i risikomarkører for kolorektal cancer. Der sås ligeledes ingen 
påvirkning ved indtag af rødt og forarbejdet kød på risikomarkører for 
kolerektal cancer.

På basis af disse undersøgelser kan vi ikke vise negative effekter af et 
øget proteinindtag hos prædiabetikere, uanset om der er tale om ani-
malsk eller plantebaseret protein. Dette gælder for såvel patienternes 
nyrefunktion som risiko for kolorektal-cancer. Et svagt punkt er dog, 
at der ikke er taget højde for, hvilken forarbejdning der har været tale 
om i de forskellige lande.
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Den internationale Nutrition Care Process (NCP) arbejdsgruppe
- Første møde i Chicago
- Vi søger erfarne diætisterNCPNCP – arbejdet med andre 
aspekter af ernæringsbehandlingen

NCP-KLUMMEN

PES-redegørelse og intervention med fokus på 
domænerne ”klinisk tilstand” og ”adfærd og miljø” 

og deraf undervisning og vejledning

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

Der kommer i stigende grad større fokus på det pædagogiske afsæt
samt dokumentationen heraf for diætisterne i kommunerne og
i sundhedscentrene. Der kan derfor være behov for at arbejde med
andre områder end ernæring for at få løst nogle af de udfordringer,
der kan ligge til grund for patientens ernæringsrelaterede problema-
tikker. Ved at være opmærksom og indsamle alle relevante data i trin 
1: ernæringsudredning, samt spørge ind til alle relevante aspekter af 
udredningen (årsager), kan det meget vel være, at andre problematik-
ker fremgår tydeligere.

I forrige NCP-artikel, i Diætisten nr. 155, blev det beskrevet, hvordan
domænerne ”kost- og ernæringsrelateret anamnese” og ”klient- 
anamnese” kan anvendes i praksis. I samme artikel er der konkrete 
eksempler på terminologiens brug, som fx motion, søvn, udfordringer 
og problematikker i hverdagen, hvor disse eksempler bl.a. kan være 
årsager og tegn/symptomer til problematikker, der ikke er relaterede 
til indtag. 

En ernæringsdiagnose (i trin 2) behøver ikke at være relateret til 
indtag. Hvis fx manglende motivation til at dyrke motion, ringe 
søvnmønster eller manglende egenomsorg er den største udfordring 
(årsag eller problem), så er det dette, der skal stå i PES-redegørelsen 
og senere arbejdes med i interventionen. Det er her vigtigt at huske, 
at ernæringsdiagnosen eller ernæringsproblemet netop er det kon-
krete problem, som er et resultat af en given årsag, som synliggøres 
gennem tegn og symptomer (1). 

PES-redegørelsen skrives som: _______________ (ernæringsdiagnose) 
relateret til ________________ (årsag/ætiologi) dokumenteret 
ved ________________ (symptom/tegn) (1).

Og ernæringsdiagnoser er organiseret i tre domæner (kategorier):
1.  Indtag (for meget/for lidt af en fødevare eller  

næringsstof ift. behov)
2.  Klinisk tilstand (ernæringsproblemer relateret til  

medicinske eller fysiske tilstande)
3.  Adfærd og miljø (viden, indstilling, overbevisning,  

fysisk miljø, adgang til fødevarer eller fødevaresikkerhed)

Ernæringsdiagnose (problem) Årsag/ætiologi Tegn og symptomer

Overvægt relateret til (3) manglende motivation til fysisk aktivitet dokumenteret ved vægtøgning på 10 kg 
og manglende evne til at tabe sig gennem 
almindelig vægttabsintervention

Overvægt relateret til (3) øget mentalt/hverdags stress dokumenteret ved depression og familiær 
historik

Utilsigtet vægtøgning relateret til ændret søvnmønster og ringe søvnkvalitet dokumenteret ved vægtøgning 10% på 
tre måneder, skiftende arbejdstider og 
stress på arbejdet

Klinisk tilstand, eksempler på PES-redegørelser (2):
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Ernæringsdiagnose (problem) Årsag/ætiologi Tegn og symptomer

Begrænset fysisk aktivitet  
relateret til (5)

manglende overskud i hverdagen dokumenteret ved mange stillesiddende 
daglige aktiviteter og BMI 31 

Begrænset selvmonitorering  
relateret til (6)

mangel på social støtte for at implemente-
re ændringer

dokumenteret ved ringe administration 
af diabetesbehandling og social støtte 
dertil

Hvis interventionen har til formål at ændre: ernæringsrelateret viden 
og adfærd, leveforhold, miljø, hjælp/støtte og sociale ydelser, vil fokus 
naturligt være på undervisning og vejledning (7). 

Ernæringsundervisningen er undervisning eller instruktion for at give 
borgeren viden og færdigheder i fysisk aktivitet og adfærd til at bibe-
holde og forbedre egen sundhed. Ernæringsvejledningen er en støt-
tende proces karakteriseret ved et forhold, hvor der samarbejdes om 
at prioritere, fastsætte mål og udarbejde individuelle handlingsplaner, 
der anerkender og fremmer ansvar for egenomsorg til behandling af 
eksisterende sygdom og for at fremme sundhed (7). 

En skabelon for et journalnotat, hvor undervisning og vejledning er i 
centrum for notatet, kan se ud som følger: 

Ernæringsudredning
Henvist fra egen læge pga. overvægt og forhøjet kolesterol, mhp. 
forebyggende tilbud for borgere med risiko for hjertesygdom.

Klientanamnese: Bor sammen med sin mand, har en hjemmeboen-
de voksen søn. Kontorarbejde, sidder primært foran PC. Kan godt lide 
at hækle og bruger det meste af fritiden på dette. Bryder sig ikke om 
at lave mad, så hendes mand står for madlavning og indkøb. Oplever 
stor sult om eftermiddagen og senere på aftenen, samtidigt er hun 
meget træt og føler sig udkørt, når hun kommer hjem fra arbejde. 
Hun spiser en del søde sager om aftenen, og bryder sig ikke om fisk. 

Antropometriske målinger:
BMI  31
Højde:  166 cm
Vægt:  85,5 kg

Kost- og ernæringsrelateret anamnese:
Medicin:   Ønsker at afprøve kostændringer forud for  

beslutning om kolesterolsænkende medicin
Rygning: nej
Alkohol: rødvin ved festlige lejligheder
Motion:  Ikke for tiden, grundet manglende overskud. Har tidli-

gere gået til spinning og svømning med nogle veninder.

Morgen:  1 kop kaffe
Formiddag:  1/1 rundstykke m. smør og ost 45+
Frokost:   1/1 rugbrød eller 1/1 grovbolle m. smør og leverpostej, 

spegepølse, rullepølse
Eftermiddag:  chokolade/kiks
Aften:   4-5 kartofler/2-3 dl ris eller pasta, 200 g kødret, sovs 

m. fløde
Sen aften:   2 skiver franskbrød m. smør og ost 45+
Drikke:  vand, kaffe, saftevand

Ernæringsdiagnose
Begrænset fysisk aktivitet relateret til manglende overskud i hverda-
gen dokumenteret ved mange stillesiddende daglige aktiviteter og 
BMI 31.

Ernæringsintervention
Prioritering:    Det manglende overskud i hverdagen påvirker hende 

meget, da det går ud over lysten til at dyrke motion, og 
deraf virker det pt. uoverskueligt at spise sundere. 

Målsætning:   Langsigtet vægttab på 10 kg. 

Undervist i:
 ■ Bevægelse på arbejdspladsen, små ændringer  

kan gøre en stor forskel
 ■ Jævnt kostindtag, med kostfibre/frugt/grønt  

i løbet af dagen, ift. sult og aktivitetsniveau
 ■ Søvn og stress i relation til træthed og kostindtag

Vejledt i: 
 ■ At finde motivation for at ændre på vaner jf.  

den motiverende samtale
 ■ Selvkontrol for at målrette egen adfærd, 

 jf. social-kognitiv teori, med fokus på viden 

Aftaler:
 ■ Skal reflektere over fordele og ulemper ift.  

fysisk aktivitet, skrive ned og medbringe
 ■ Skal undersøge, hvilke muligheder for fysisk aktivitet 

 der er i nærområdet
 ■ Ernæringsmonitorering- og evaluering

Indikatorer:
 ■ Viden om fysisk aktivitet jf. aftaler

Opfølgning: to uger fra d.d.

Adfærd og miljø, eksempler på PES-redegørelser (4):

20



Referencer
1. Academy of Nutrition and Dietetics. Snapshot - NCP Trin 2: Ernæringsdiagnose (https://ncpt.webauthor.com/pubs/idnt-da/category-2, dec. 2017)

2. The Academy of Nutrition and Dietetics. Clinical (NC) (https://www.ncpro.org/pubs/idnt-da/page-043, okt. 2018)

3. The Academy of Nutrition and Dietetics. Overweight/Obesity (https://www.ncpro.org/pubs/idnt-da/codeNC-3-3, okt. 2018)

4. The Academy of Nutrition and Dietetics. Behavioral-Environmental (NB) (https://www.ncpro.org/pubs/idnt-da/page-044, okt. 2018)

5. The Academy of Nutrition and Dietetics. Physical Inactivity (https://www.ncpro.org/pubs/idnt-da/codeNB-2-1, okt. 2018)

6. The Academy of Nutrition and Dietetics. Self-Monitoring Deficit (https://www.ncpro.org/pubs/idnt-da/codeNB-1-4, okt. 2018)

7. Academy of Nutrition and Dietetics. Snaphot - NCP Trin 3: Ernæringsintervention /https://ncpt.webauthor.com/pubs/idnt-da/category-3, dec. 2017)

8. Bandura A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall; 1986. 

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

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

Det vil vi gerne gøre noget ved! 

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

Hvor meget ved
du om sukker?

Brochuren kan downloades eller bestilles uden beregning på www.perspektiv.nu
Klik på ”publikationer” og ”informationshæfter”.

NOTER til eksempel

I dette eksempel anvendes social-kognitiv teori (SCT), der er udviklet 
af Bandura, A (8).

Teorien består af fem områder i relation til sundhedsformidling, hvor 
det første er viden. Der er to typer af viden: content knowledge (for-
ståelse for fordele og ulemper) og procedural knowledge (forståelse 
for, hvordan man deltager i en given aktivitet).

Der vejledes ud fra den motiverende samtale også i SCT med fokus på 
viden. Der arbejdes med de to typer af viden i vejledningen, og under 
aftaler aftales der, at borgeren skal fortsætte arbejdet derhjemme som 
en forberedelse til næste vejledning. 

Indikatorer er skrevet kort for at være pladsbesparende, og jeg hen-
viser til aftalerne (i stedet for at skrive det igen her). Til opfølgningen 
vil jeg ”måle på” hendes viden, jf. de to typer viden, som vi har aftalt. 
Hvis dette så er lykkedes, vil jeg arbejde videre med andre områder af 
SCT.
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Bachelor 

Nyuddannet bachelor? Del din viden med dine nye kolleger. 
Diætisten vil gerne bidrage til denne vidensdeling og opfordrer  

derfor bachelorer til at indsende artikler til trykning i bladet. 

Artikelforslag indsendes til redaktøren på redaktor@diaetist.dk
Spørgsmål til artikelskrivningen kan sendes til Christian Antoniussen på  

CA@diaetist.dk Herunder finder du manuskriptvejledningen.

Opfordring!!

Manuskriptvejledning for bachelorartikler i Diætisten

Bachelorartiklen må som udgangspunkt fylde 8500 anslag inkl. mel-
lemrum, figurer og referencer. Artiklen skal desuden følge de øvrige 
retningslinjer angivet i Diætistens manuskriptvejledning.
 
Fængende resume: 
Resuméet skal fange læserens opmærksomhed og bør give en kort 
indføring i opgavens emne samt dennes hovedresultater. Resuméet 
bør maksimalt fylde 450 anslag.

Baggrundsbeskrivelse: 
Baggrundsbeskrivelsen skal introducere læseren til baggrunden for 
opgavens problemformulering. Når man har læst baggrundsbeskri-
velsen, må man som læser ikke være i tvivl om, hvorfor opgaven 
skulle udarbejdes. Baggrundsafsnittet bør som minimum indeholde 
følgende:

 ■ Kort introduktion til opgavens emne
 ■ Kort introduktion til de mangler/uafklarede aspekter indenfor op-

gavens emne, som leder op til problemformuleringen og opgavens 
formål

 ■ Tydelig formulering af opgavens formål og evt. hypotese

Metodeafsnit: 
I metodeafsnittet beskrives den/de metode(r), som er anvendt, her-
under beskrivelse af empiri og teoretiske ramme. Er der udarbejdet et 
litteraturstudie, angives det i hvilke databaser der er søgt, hvilke søge-
ord der er anvendt, inklusion og eksklusionskriterier og evt. afgræns-
ning ift. tidspunkt eller lign. samt dato/måned for foretaget søgning.

Tager opgaven afsæt i et klinisk projekt, bør metoden bag beskrives. 
For eksempel beskrivelse af detaljer vedr. studiedesign, målemetoder, 
evt. interviews og lign. Hvis det findes relevant, beskrives de viden-
skabsteoriske antagelser, der ligger bag opgaven.  

Resultater og konklusion: 
I resultatafsnittet præsenteres opgavens fund, og hvis det findes rele-
vant, kan resultaterne suppleres med figurer/tabeller. Husk at angive 
figur- og tabelnavn, inkl. forklaringer.

I afsnittet bør det følgende desuden beskrives:

 ■ Antal inkluderede patienter/borgere/artikler (afhængigt af, om du 
har udarbejdet et litteraturstudie eller lavet et klinisk projekt) 

 ■ Frafald eller eksklusion (af patienter/artikler), samt årsag hertil
 ■ Resultater ift. relevante endepunkter
 ■ Opgavens konklusion

Perspektivering/formidling af praksisrelaterede overvejelser:
Afsnitter bør indeholde en beskrivelse af, hvad den tilvejebragte 
viden kan bruges til, hvad der bør undersøges nærmere, og hvordan 
nærværende fund ændrer/påvirker nuværende praksis. Perspektive-
ringsafsnittet skal vægtes højt, hvorfor dette bør fylde mest ift. de 
øvrige afsnit.

Referencer:
Der bør maksimalt angives 20 referencer i artiklen. Er der mere end 20 
referencer, trykkes de første 20, alternativt 20 referencer udvalgt af 
forfatteren. Den trykte artikels referenceliste suppleres i dette tilfælde 
med henvisningen: ”fuldstændig referenceliste kan fås ved hen-
vendelse til forfatteren”. Referencerne skal angives efter Vancouver 
referencesystem.
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Confused 
about diet 
advice in 
the media?

DON’T BE.
Trust the EXPERTS!
#trustadietitian
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Forvirret over 
kostråd i medierne? 
Vores britiske kolleger i The British Dietetic Association har lavet 
denne sigende infografik!

Kender du Food &  
Nutrition Magazine? 
Food & Nutrition Magazine udgives 6 gange om året af Academy 
of Nutrition and Dietetics (AND). Bladet kan læses gratis på www.
foodandnutrition.org eller på Food & Nutrition-app’en, som du kan 
hente på Google Play eller App Store. 

Academy of Nutrition and Dietetics, som du kan finde på  
www.eatright.org, står bag Nutrition Care Process (NCP), som du  
som medlem af FaKD har gratis adgang til via www.ncpro.org.  
Kontakt post@diaetist.dk for at få dig eget login.

Tværfaglig indsats mod 
underernæring og utilsigtede vægttab
Fem projekter fordelt over hele landet får nu del i satspuljemidler til at sætte ind over for undernæring og utilsigtede vægttab blandt ældre.  
I alt 13,2 millioner kroner er afsat til afprøvning af forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser.
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de enkelte projekter og se hvilke projekter, der tidligere har været finansieret af sats-
puljemidler. 

Kilde: Magasinet Pleje 28.Aug 2018. 

INSPIRATION OG VIDEN 

Smag for Livet er et landsdækkende forsknings- og formid-
lingssamarbejde mellem University College Lillebælt, Køben-
havns Universitet, Aarhus Universitet, TechCollege i Aalborg, 
Kold College i Odense, Hotel- og Restaurantskolen i Valby og 
College360 i Silkeborg.

Ifølge Smag for Livet er smag ikke kun noget, der foregår på tungen 
eller findes i maden. Vi smager med alle sanser, og vi har både en per-
sonlig smag og et fællesskab med andre om vores smagsoplevelser og 
madkultur. Smag for Livet ser derfor smagen som et centralt aspekt af 
vores sundhed, livskvalitet og oplevelse af nydelse – og som en unik 
ramme for at arbejde med dannelse, læring og brobygning på tværs 
af uddannelser, fagligheder og mennesker. 
 
På hjemmesiden www.smagforlivet.dk kan du finde inspiration til din 
undervisning, bl.a. eksperimenter og smagslege, plakater, bøger og 
videnskabelige artikler. 

SATSPULJEMIDLER

MEDIER

Opfordring!!
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Min diætistdag
- i en tid med fusion af køkken,  
udflytning til nye rammer og  
nyt ansættelsessted

MIN DIÆTISTDAG

Af Nancy Nielsen, klinisk diætist, Psykiatrien,  
Aarhus Universitetshospital, nannil@rm.dk

Jeg er ansat på Aarhus Universitetshospital, Risskov under ”Psykiatri & 
Social”, hvor jeg vejleder voksne psykiatriske patienter. 
Langt de fleste patienter er ambulante, henvist fra ambulatorierne 
for angst, mani, depression og psykoser. Kun i mindre omfang ser 
jeg indlagte patienter, da de ofte er så prægede af deres psykiske 
sygdom, at diætbehandling ikke er relevant.
Som diætist ansat i Centralkøkkenet (CK) har jeg desuden opgaver i 
forhold til rådgivning og kompetenceudvikling til personalet tilknyttet 
specialkosten.

Specielt det sidste halve år har været præget af den kommende ud-
flytning af psykiatrien til det nye samlede Aarhus Universitetshospital 
i Skejby og i den forbindelse fusion af CK i Risskov og køkkenet på 
Nørrebrogade, der producerer maden til de somatiske patienter.
Efter fusionen vil maden til både somatiske og psykiatriske patienter 
blive produceret i et 4.700 m2 stort nybygget køkken på Aarhus Uni-
versitetshospital i Skejby. 
Som den eneste af CK’s medarbejdere forbliver jeg ansat i psykiatrien 
(retspsykiatrien), mens mine kolleger fremover bliver ansat i somatik-
ken.

Kl. 7.50
Det sidste halve år, hvor fusionsprocessen for alvor har været i gang, 
har der været stor mødeaktivitet specielt blandt køkkenets administra-
tive personale. For at sikre gensidig orientering og kunne planlægge 
dagen holdes derfor et kort morgenmøde. 

Kl. 8.00
Som oftest bruger jeg de første timer til administrativt arbejde, som 
fx at indkalde patienter, besvare mails og evt. følge op på de indlagte 
patienter, som vi i CK laver specialkost til. 
Det er meget sjældent, at jeg har aftaler med ambulante patienter in-
den kl.10, da mange psykiatriske patienter har en døgnrytme, der gør 
det svært for dem at komme op om morgenen, og de vil langt hellere 
have mødetider efter kl.12.

I dag deltager jeg i et møde med den gruppe, der står for menuplan-
lægningen i det nye køkken, hvor både somatiske og psykiatriske 
patienters ernæringsmæssige behov fremadrettet skal tilgodeses. 

Gruppen har ønsket min beskrivelse af, hvilke specielle forhold der 
gør sig gældende for patienter indlagt i psykiatrien, og dermed hvilke 
principper maden skal planlægges efter. 
Psykiatriske patienter er generelt indlagt væsentligt længere end 
somatiske patienter - i 2017 var gennemsnittet 19 indlæggelsesdage i 
almenpsykiatrien og 191 dage i retspsykiatrien.
Maden er på de fleste afdelinger en del af den terapeutiske behand-
ling, og der tilstræbes et rart spisemiljø med dækkede borde og 
maden serveret på fade og i skåle. 
For langt de fleste vil en indlæggelse betyde en ernæringsmæssig op-
timering af basiskosten i forhold til derhjemme, hvor det ofte kniber 
med de regelmæssige måltider og tilberedning af sund og mættende 
mad.
Mange af de psykiatriske patienter er påvirket af behandling med 
forskellige former for psykofarmaka, der ofte giver bivirkninger i form 
af øget appetit, forsinket mæthedsfølelse, vægtøgning og risiko for at 
udvikle metabolisk syndrom. Maden er derfor tilrettelagt efter princip-
perne i ”Normalkosten”, hvor det i somatikken er ”Sygehuskost” og 
kost til ”Småtspisende”, der er de almindelige kostformer.

Kl. 10.30
Min første patient er en kvinde på 37 år, som jeg efterhånden har set 
en del gange. Hun er diagnosticeret med bipolar lidelse og periodevis 
angst. Hun vil normalt helst komme efter kl.14, men da hun for tiden 
er indlagt og indgår i afsnittets normale rytme, har hun fået tiden 
ændret.
Hun er adipøs og har for et år siden fået konstateret T2DM, som 
behandles med tablet Metformin. Hun har et ønske om vægttab 
og bedre regulering af blodsukkeret, men er udfordret af de mange 
depressive dyk, genindlæggelser og skift i den medicinske behandling 
af hendes psykiske lidelser.
Hun er på ottende år tørlagt alkoholiker, men deltager fortsat i møder 
i ”Anonyme Alkoholikere” og er overbevist om, at den tætte tilknyt-
ning til gruppen er med til at holde hende fri af at begynde at drikke 
igen. 
På samme måde giver hun udtryk for, at de regelmæssige opfølg-
ninger hos mig gør hende bedre i stand til at holde fast i nogle af de 
vaner, der selv i en meget ustruktureret hverdag, gør det nemmere at 
holde vægt og blodsukker stabilt. Specielt når hun er indlagt, ryger 
hun mere og drikker en del cola. Hun er helt bevidst om, at hun skal 
vælge light cola, men fortæller mig i dag, at hun de sidste dage har 
købt almindelig cola, da hun ikke har råd til at købe de dyrere light 
udgaver, de har i den brugerstyrede kiosk på matriklen. De sukkersø-
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dede cola findes til gengæld i billigere udgaver i adskillige varianter. 
Da det er en klage, jeg har hørt fra andre indlagte patienter, beslutter 
jeg mig for at gå i kiosken og tale med personalet om problemet.

Kl.11.15
Ved besøg i den brugerstyrede kiosk får jeg bekræftet, at udbuddet 
af cola med sukker er langt større og i flere billige varianter end cola 
uden sukker, der kun findes i de dyre Pepsi og Coca Cola udgaver. 
Da jeg taler med brugeren, der passer kiosken, fortæller han, at ham, 
der står for indkøb af sodavand, nok ikke har tænkt på det, da han 
selv kun drikker grape sodavand. Han lover at bringe min forespørgsel 
videre, og jeg afventer nu spændt at se, om de indlagte patienter 
kan få deres cola ”behov” dækket uden at drikke sig til for mange 
kalorier.

Kl. 12.30
Min anden patient i dag er også en kvinde, hun er 31 år og bor i 
et psykiatrisk bofællesskab. Hun er diagnosticeret med paranoid 
skizofreni, psykose og generaliseret angst. Hun er henvist til mig fra 
Ambulant Psykose Enhed, og psykologen skrev i henvisningen, at 
hun havde brug for hjælp til vægttab og inspiration til, hvordan hun 
kunne sammensætte en lacto-ovo vegetarisk kost. 
Til trods for denne umiddelbart ukomplicerede diætetiske problemstil-
ling viser det sig, at hendes psykiske tilstand har så stor indflydelse på 
hendes daglige indkøbs- og kostvaner, at hun nu kommer til vejled-
ning for fjerde gang.
Der er flere helt almindelige fødevarer som fx kartofler, ris og brød, 
hun forsøger at undgå, da hun betragter disse som farlige. Hun er 
af den overbevisning, at der vil ske hendes mor noget ondt, hvis hun 
tillader sig selv at spise det. Desuden er hun plaget af en vrangfore-
stilling om, at noget mad (fx ærter) ikke havner i mavesækken, men 
sætter sig under huden i form af klumper. Hun undlader derfor at 
spise disse fødevarer.
Ved indkøb er hun også udfordret, da det hele helst skal gå op i tre. 
Det betyder, at hun ikke køber fx gulerødder, hvis der kun er én pose 
tilbage. 
I de samtaler, hun har med psykologen, er der fokus på at forebygge 
tvangstankerne, og ved opfølgningerne hos mig er udgangspunktet 
at være meget konkret omkring, hvordan fordøjelsen fungerer, og 
hvilke fødevarer hun skal spise for at få dækket sit behov for protein. 
Hun er i forløbet blevet meget mere bevidst om, at tvangstankerne 
ikke er reelle, og hun fortæller glad, at hun har spist kartofler flere 
gange og efterfølgende talt med sin mor, der jo har det fint.

Kl. 13.30
Jeg ringes op af en sygeplejerske fra afdelingen for mani og depressi-
on. Hun fortæller, at en af de patienter med anoreksi, som vi betrag-
ter som kronikere, er blevet indlagt efter et spisestop på ti dage. Det 
er sket så ofte, at der ligger en klar handlingsplan med beregninger 
på, hvor meget sondeernæring hun starter op med, og hvordan det 
gradvist øges. Problemet er dog, at sygeplejersken ikke kan finde 
planen, og hun ønsker derfor, at jeg sender hende en kopi. Når denne 
patient indlægges, er hun ofte så dårlig, at hun ikke kan samarbejde 
om at indtage sondemaden, som så må gives med tvang.

Kl.14.00
Jeg er blevet kontaktet af en fysioterapeut og en sygeplejerske fra 
en af de retspsykiatriske sengeafdelinger. De har en gruppe på 6-8 
patienter, der er kommet godt i gang med motion og fysisk træning. 
Patienterne efterspørger nu mere viden om mad i forhold til træning, 
og hvad der helt konkret er godt at spise før og efter. Vi har aftalt, at 
jeg i dag skal komme med et oplæg, og personalet har på forhånd 
forberedt mig på at gøre det visuelt og med helt konkrete eksempler 
på ”gode” versus ”dårlige” fødevarer. Jeg har heldigvis en del billed-
materiale, bl.a. ”Vidste du at” fra Landbrug & fødevarer, der viste sig 
at fungere fint til målgruppen. De havde mange relevante spørgsmål, 
og ikke mindst var de optaget af sammenhængen mellem motion, 
mad og udvikling af muskelmasse. 

Kl.15.30
Jeg har fri. 
På den korte strækning fra mit helt eget kontor, med fin plads til 
mine ting, og til den gratis og overskuelige parkeringsplads omringet 
af smukke gamle, historiske bygninger – tænker jeg, at uanset hvad 
der venter af nye udfordringer og besværligheder ved udflytningen til 
det nye store Universitetshospital i Skejby – så vil jeg glæde mig over 
den tid, jeg har arbejdet på det smukke gamle psykiatriske hospital i 
Risskov.

Jeg håber, at psykiatriens udflytning til Skejby - og det forventede 
tættere samarbejde med somatikken - vil blive til glæde og gavn for 
patienterne og opfylde den vision, som Psykiatri & Social har om 
”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”.

Psykiatrien i de nye bygninger på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Foto: Fotograf Jesper Voldgaard 
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K O R T  N Y T

Til foråret skal de politiske stillinger i Kost & Ernæringsforbun-
det fordeles, og denne gang har FaKD’s medlemmer mulighed 
for både at stemme - og selv stille op til posterne. Men hvor-
dan er hovedbestyrelsen konstitueret, hvilke ansvarsområder 
har de valgte, og hvordan foregår afstemningen?

I februar og marts 2019 er der valg til hovedbestyrelsen i Kost & 
Ernæringsforbundet, og alle medlemmer af FaKD kan selvfølgelig 
stemme. Vi forventer, at flere af FaKD’s bestyrelsesmedlemmer stiller 
op til hovedbestyrelsen - og som medlemmer af Kost & Ernæringsfor-
bundet har I desuden alle mulighed for selv at stille op. Ikke mindst vil 
vi opfordre jer til at stemme en klinisk diætist ind i Kost & Ernærings-
forbundets hovedbestyrelse, således at FaKD vil være repræsenteret, 
og kan varetage vores fælles interesser fremover. Som fagligt selskab 
er FaKD nemlig underlagt Kost & Ernæringsforbundets vedtægter og 
regler samt fagpolitiske beslutninger. Husk, at din stemme tæller!

Hovedbestyrelsens konstituering og ansvarsområder
Hovedbestyrelsen i Kost & Ernæringsforbundet består af 13 repræ-
sentanter, der vælges af og blandt medlemmerne for en periode på 
tre år.

Der skal vælges:
 ■ Formand og næstformand, der vælges af  

og blandt alle medlemmer.
 ■ Fem medlemsrepræsentanter, der vælges af  

og blandt alle medlemmer.
 ■ En elev eller studerende, der vælges af  

og blandt alle elever og studerende.
 ■ Fem regionsformænd, der vælges af  

og blandt medlemmer i de respektive regioner.
Hovedbestyrelsens medlemmer vælges for en tre-årig periode ved 
urafstemning af og blandt samtlige medlemmer med fuldt med-
lemskab. Det er kun medlemmer med fuldt medlemskab med en 
kost-, ernærings- og sundhedsfaglig uddannelse, der er valgbare til 
formands- og næstformandsposten.

De valgte har ansvar for at repræsentere professionen og varetage 
medlemmernes interesser på bedst mulig vis. Det vil blandt andet 
sige:

 ■ at forbundets strategiske indsatser,  
som fastlægges af generalforsamlingen, bliver ført ud i livet

 ■ at prioritere forbundets økonomi og dispositioner
 ■ at fastsætte vilkår for og/eller godkende aftaler/overenskomster 

om løn- og ansættelsesvilkår samt gennemføre urafstemninger

Formandskabet og bestyrelsen for FaKD fortsætter uhindret frem til 
generalforsamlingen i 2020, og er altså ikke en del af valget til hoved-
bestyrelsen i Kost & Ernæringsforbundet.

Hvordan stemmer du?
Før vi blev et fagligt selskab under Kost & Ernæringsforbundet har du 
som medlem af FaKD været vant til kun at skulle kaste én stemme til 
valg af hovedbestyrelsen. Men til valget af Kost & Ernæringsforbun-
dets hovedbestyrelse er processen lidt anderledes. Derfor opfordrer 
vi jer til at holde godt øje med medlemsbladet Kost, ernæring og 
sundhed nr. 11, 2018, hvor proces, regler mv. omkring valget bliver 
beskrevet i detaljer.

Vil du stille op?
Du kan vælges, og du har stemmeret, hvis du har et fuldt medlem-
skab af forbundet. Du vælges for en tre-årig periode. Fristen for 
opstilling til hovedbestyrelsen er den 15. februar 2019, kl. 12:00.

Læs mere om valget i Kost, ernæring og sundhed nr. 11, 2018.
Du kan også finde information på kost.dk/valg19 samt kost.dk/gf19.

Valg til hovedbestyrelsen i Kost & Ernæringsforbundet

Din stemme tæller
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KALENDER ’19
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på www.kost.dk/kalender-faglige-arrangementer

FaKD arrangerer:

25/1–19. Årsmøde i FaKD 
Tid: 9.00-19.00
Sted: Aarhussalen. Skt. Knuds torv 3, 8000 Aarhus C
Tilmelding og program: Se side 9 i dette blad.

6/3-19. Kursus i systematisk litteratursøgning  
Dette kursus vil introducere dig til de mest basale elementer i en systematisk litteratursøg-
ning. I løbet af kurset vil du blive undervist i, hvordan man strukturer en søgeproces, hvor-
dan man definerer og opbygger en søgestrategi, gennemfører selve søgningen, og endeligt 
hvordan søgningen evalueres og dokumenteres. Kurset vil være baseret på teoretiske oplæg 
om bl.a. valg af databaser, PICO-model og emneordssøgning samt øvelser.

Tid: 16.00-20.00
Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Lokale 21.13,
Tilmelding: senest d. 15. februar til bestyrelsesmedlem Christian Antoniussen på ca@diaetist.
dk. Der er et begrænset antal pladser og pladserne tildeles efter først-til-mølle-princip. 

30/3-19. Kursus i Kritisk læsning af videnskabelige artikler 
Dette kursus vil gøre dig i stand til at analysere og fortolke videnskabelige artikler.
Der vil være særligt fokus på RCT-studier, systematiske reviews og metaanalyser. Kurset har 
til formål at gøre dig i stand til forstå, hvad der karakteriserer de forskellige studiedesign, 
og hvad man bør være opmærksom på, når man vurderer et studie m.m. Kurset vil være 
baseret på teoretiske oplæg og øvelser.

Tid: 09.00-16.00
Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Lokale 21.13,
Tilmelding: senest d. 11. marts til bestyrelsesmedlem Louise Rasmussen på lr@diaetist.dk. 
Der er et begrænset antal pladser og pladserne tildeles efter først-til-mølle-princip. 

FaKD 
og redaktionen ønsker alle læsere  

en glædelig jul & godt nytår
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Som forældre vil man gerne, at ens børn får rigti g 
mad, af gode råvarer. At spise ordentligt er en del 
af alt det, som vi lærer dem. Det er en god leveregel, 
for alle børn fortjener rigti g mad, uanset om de 
behøver sondeernæring eller ej. 

Derfor er vi glade for at kunne præsentere 
Isosource® Junior Mix, en sondeernæring som 
indeholder råvarer* fra rigti ge fødevarer så 
som kylling*, ferskenpuré, ærter*, bønner* og 
appelsinjuice. Sondeernæring baseret på rigti g 
mad kan føre ti l forbedret tolerance.1 Og så kan 
det berolige forældre, som vil sit barns bedste.

NYHED!
TIL BØRN

FRA 1 ÅR

 RIGTIG MAD ER ÆGTE OMTANKE

For sundhedsfagligt personale 
Isosource® Junior Mix er en fødevare ti l særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diæti st. Sondeernæringen kan 
anvendes som eneste kilde ti l ernæring fra 1 år.  *Rehydreret kyllingekød og grøntsager. 
Reference 1. Samela K, et al. Transiti on to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients 
in Pediatric Pati ents With Intesti nal Failure. Nutr Clin Pract. 2017;32(2):277–281.
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