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Lige nu sidder jeg midt i vores alles fælles 
Corona-krise og skriver lederen. En underlig ny 
hverdag er indtruffet, og jeg har et stort håb om 
at gøre mit for, at vi ikke smitter hinanden og 
forhåbentligt snart kan få mere hverdag tilbage 
med skole, arbejde og kollegaer.
I disse tider ser vi, at ledelse ikke er en enkelt 
opskrift, de øverste ledere følger, men at alt er 
op til individuelle vurderinger, identitetstræk, 

samarbejdsevner, magt, følelser og strategier, der har rødder i kultur, 
samfund og ikke mindst i økonomi. Det gælder også for ledelse på vores 
arbejdspladser.

I har sikkert oplevet den dejlige følelse, det er at gå på arbejde, når der 
er en super leder, som I er enige med. I har nok også oplevet søvnløse 
nætter og ondt i maven, hvis Ï har været under en dårlig ledelse. Vi kan, 
som de forskellige mennesker vi er, have forskellige oplevelser af ledelsen, 
både som formel leder og som person. Ofte har vi nemmere ved at få 
øje på den dårlige ledelse, end når der ledes godt. Dårlig ledelse smitter i 
høj grad af på arbejdsglæde og trivsel. Derfor er det betydningsfuldt, at 
vi også anerkender en god leder, når det går godt, for det opbygger den 
gensidige arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Det er ikke nemt at definere, hvordan man sikrer sig, at man er en god 
leder, for der er næppe en enkelt opskrift på, hvordan man er en god 
leder for alle. En god leder kan have mange gode træk og intentioner, 
men meget i arbejdslivet, det personlige liv og måske særligt i kommuni-
kationen spiller også ind. 

I dette blad er der en test, du kan tage og finde frem til dine stærkeste 
styrker. Jeg tog testen og blev ikke særlig overrasket over mine styrker, 
der landede på gejst, entusiasme, tætte tilknytninger og humor. Men det 

må være svært som leder at imødekomme de mange forskellige styrker 
blandt alle medarbejdere i en gruppe. Nogle er ledere for en stor gruppe 
og andre for en lille, og uanset størrelsen er vi så forskellige og kan fore-
trække alt fra ros, humor, struktur og frihed. 
Jeg har selv altid haft en leder på min arbejdsplads bestående af forskel-
lige ledende diætister, økonomaer og nogle meget forskellige sygeplejer-
sker. Nogle med meget fokus på produktion, andre mere på kvalitet og 
nogle med stort fokus på at sætte ernæring på dagsordenen.
Som Karen Søndergaard skriver inde i bladet, er vi en flok fagprofessi-
onelle med en del autonomi, og måske har vi tendens til at mene, at vi 
ved, hvad der er bedst. Det er jeg enig i, for som diætister er vi vant til 
at være selvkørende og arbejde med selvstændige opgaver. Diætister 
er også videnbegærlige og entusiatiske. Hvad almindelig trivsel angår, 
ønsker de fleste af os nok bare at være glade og tilfredse i store træk på 
jobbet, men igen kan det variere, hvad der er trivsel for den enkelte.

I tider med nedskæringer og økonomisk pres kan jeg som tillidsrepræsen-
tant (TR) kun opfordre jer til at samle jer, så I får valgt egen TR og dermed 
får mere indflydelse og medansvar på arbejdspladsen. Med en diætist 
som TR er der mulighed for medindflydelse, og TR’en er både ens binde-
led til fagforeningen og talerør for kollegaerne overfor ledelsen. En TR er 
til for gruppen og ikke ledelsens højre hånd, hvilket kan opleves positivt, 
fordi vi er en gruppe, der har den særlige grad af selvledelse. 

En leder bør se gruppens forskellige kompetencer og styrker og vise stor 
tillid. Det forsøger jeg også som formand i arbejdet i FaKD’s bestyrelse til 
gavn for udviklingen af vores selskab. 

Jeg håber, I kommer gennem krisen, raske og med jobs i behold. Gør 
brug af FaKD, hvis I har spørgsmål og lad os holde sammen - på afstand. 
I FaKD følger vi udviklingen nøje. 

God ledelse er god trivsel
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Sondeernæring,
som indeholder
rigtige fødevarer*
og er klar til brug

Fiberindhold
fra både frugt
og grøntsager* 

Fire
proteinkilder:
kyllingekød*,
mælkeprotein,
grønne bønner*
og ærter*

I mave-tarmkanalen lever en mangfoldig mikrobiota, som 
trives ved en varieret og fi berrig kost, med højt fi berindhold 
fra frugt og grønt.1 Sondeernæring, som indeholder rigtig mad 
eller ingredienser fra rigtig mad, har vist sig at være godt både 
for maven og for madoplevelsen. 2,3

Isosource® Mix er en sondeernæring, som indeholder rigtige 
fødevareingredienser fra kylling,* ærter,* bønner,* ferskenmos 
og appelsinjuice fra koncentrat*. Sammen bidrager de til et 
næringsindhold, som maven og tarmen kan få det godt af!

RIGTIG MAD RIGTIG OMSORG
Fødevare til særlige medicinske formål. Til ernæringsbehandling af patienter med under-
ernæring eller i ernæringsmæssig risiko. Anvendes i samråd med læge eller diætist.

Ref: 1.Mark L. Heiman & Frank L. Greenway, A healthy gastrointestinal microbiome is dependent on dietary diversity. Molecular Metabolism 2016:317-
320. 2. Hurt RT, et al., Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. Nutr Clin Pract. 2015;30(6):824-829. 3. Samela K. et al., 
Transition to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients in Pediatric Patients With Intestinal Failure. Nutr Clin Pract. 2017;32(2):277–281.

* Rehydreret kylling og rehydrerede grøntsager samt juicekoncentrat.  

For sundhedsfagligt personale
www.nestlehealthscience.dk

1905_ISOSOURCE Mix annons_190x277+5_DK.indd   1 2019-05-09   14:49
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Jeg er studerende 
og får ikke Diætisten i...

Ikke relevantNejJa

Af Trine Klindt, næstformand i FaKD, klinisk diætist på Frederiksberg 
Hospital, tk@diaetist.dk

I starten af året gennemførte FaKD en undersøgelse blandt selska-
bets medlemmer for at blive klogere på bl.a. holdningen til fagbladet 
”Diætisten”. Mere end en tredjedel af FaKDs medlemmer, inklusive 
seks studerende, besvarede undersøgelsen - og det er vi overordent-
ligt glade for.

Stor tilfredshed med fagbladet
De fleste respondenter er meget enige om, at ”Diætisten” er et godt 
fagblad. Hele 95% finder indholdet både relevant og på et fagligt 
passende niveau. Det er stor ros til redaktionsudvalget, som gør en 
kæmpe indsats for at kunne sende et godt blad på gaden seks gange 

om året. Der er positive kommentarer til redaktionsudvalget blandt de 
personlige kommentarer sammen med forslag til forbedringer af bla-
det, hvilket redaktionen medtager i tilrettelæggelsen af de fremtidige 
blade. Nogle af forslagene er dog i modstrid med hinanden, så vi kan 
desværre ikke imødekomme alle ønsker. Eksempelvis fremhæver flere 
”Min diætistdag” som en god artikel, mens to respondenter skriver, 
at det er spild af plads. 

Nogle problematiserer annoncerne, men dem kommer vi ikke uden 
om at have med i ”Diætisten”, da de sikrer en del af det økonomiske 
grundlag for bladet. Lige så kan vi heller ikke, som foreslået af et par 
respondenter, honorere skribenter eller journalister, da dette også er 
en præmis for, at FaKD kan udgive sit eget fagblad. Så vidt besty-
relsen er orienteret, gælder samme præmisser for en række andre 
fagblade. 

Medlemmerne ønsker fortsat  
trykt blad og ny artikeldatabase

63% af respondenterne vil fortsat gerne have ”Diætisten” tilsendt 
i trykt udgave, hvilket betyder, at vi også fremover vil sende et trykt 
blad til alle færdiguddannede medlemmer. Dette kan dog ændre sig, 
hvis portogebyrerne fortsætter den kraftige stigning, vi har set over 
de seneste to år. Hensynet til de miljømæssige ressourcer, der går til at 
lave et trykt blad, kan også være faktorer, der evt. på sigt kan tale for 
udelukkende at udgive en digital udgave. 

Da næsten halvdelen af respondenterne også synes, det er værdifuldt 
at modtage bladet i en digital udgave, vil FaKD fortsætte med at læg-
ge ”Diætisten” på hjemmesiden og tydeligere informere om, hvornår 
den nyeste udgave ligger klar digitalt. FaKD vil desuden overveje, om 
bladet fremadrettet skal have et andet digitalt format. 

FaKDs bestyrelse arbejder videre med opgaverne omkring etabelering 
af digital artikeldatabase og vil selvfølgelig informere medlemmerne, 
når databasen er klar. 

I databasen vil det være muligt at søge på tværs af alle bladudgivelser 
gennem årene samt at filtrere på søgeresultaterne. Artiklerne vises i 
en letlæselig web-udgave, som fungerer optimalt på desktop, tablets 
og mobile enheder.

Trykt ”Diætisten”  
og artikeldatabase Answered: 223 Skipped: 0
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og får ikke Diætisten i...

Ikke relevantNejJa

Q1 - Jeg vil fortsat gerne have Diætisten 
tilsendt i den trykte udgave

Q7 - Er du interesseret i at kunne søge i ældre artikler 
online gennem en søgedatabase på FaKDs hjemmeside?
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Relevant og fagligt passende niveau
I forhold til den indholdsmæssige del af ”Diætisten” er FaKDs besty-
relse og bladets redaktion meget glade for at erfare, at næsten hver 
anden respondent læser en stor del af bladet, hver gang det udkom-
mer, og yderligere hver tredje læser udvalgte artikler. 

Artiklerne vurderes relevante og det faglige niveau passende, om 
end der også her er enkelte respondenter, der ønsker fagligt højere 
niveau.

Næsten alle diætister har en leder 
med anden faglig baggrund

Apropos dette blads fokus på ledelse ønskede FaKD også at få indblik 
i diætisternes leder- og TR-situation. Undersøgelsens svar bidrog 
ligeledes til at få bedre kendskab til diætisternes uddannelsesmæssige 
baggrund. 

Lederen er ikke diætist
Langt de fleste respondenter er ansatte (199), mens 12 respondenter 
er ledere, og 35 er selvstændige; der kan være gengangere i disse tre 
grupper. 11 har svaret på, hvad deres baggrund for at være leder er: 
Fire har en kandidat i klinisk ernæring, to har hhv. en diplomuddan-
nelse eller en master i ledelse; de resterende er hhv. kliniske diætister 
uden yderligere uddannelse, eller de har andre lederkurser. 

90% af respondenterne har en leder med en anden uddannelses-
mæssig baggrund end klinisk diætist. Fem procent kender ikke deres 
leders uddannelsesmæssige baggrund, og andre fem procent har en 

leder, som er uddannet klinisk diætist. 48% af dem, der ikke har en 
leder med en uddannelse som klinisk diætist, ville ønske, at deres 
leder havde en baggrund som netop klinisk diætist. Dertil skal tilføjes, 
at 13% ikke ville ønske dette, og 39% har ingen holdning til det. 

Af dem, der har svaret, hvilken faglig baggrund deres leder har, frem-
går, at ca. 50 respondenter har en leder med baggrund som sygeple-
jerske, 12 har en leder, som er økonoma, 10 har en fysioterapeut som 
leder – alle tre faggrupper med eller uden overbygning. Syv diætister 
har en læge som leder, og de resterende fordeler sig mellem ergotera-
peuter, andre PBES’ere og andre kandidatuddannede. 

Uddannelse ud over diætist
I undersøgelsen spørges også til, om medlemmerne har andre uddan-
nelser end den, som har givet dem titlen og autorisationen som klinisk 
diætist. Her svarer 31%, at de også har en anden uddannelse på ba-

K O R T  N Y T

Q10 - Når du tænker på hvor meget du generelt læser Diætisten,  
hvilke af følgende udsagn beskriver det bedst?
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I undersøgelsen spørges også til medlemmernes tillidsmands-
repræsentantsituation. Af de 212, som har svaret på disse 
spørgsmål, har kun 42% en tillidsmandsrepræsentant (TR) på 
deres arbejdsplads. 

15% af respondenterne har privat praksis og dermed en enkelt-
mandsvirksomhed uden mulighed for at vælge en TR. Af de 42%, 
som har en TR på deres arbejdsplads, har kun 46%, altså kun 40 (eller 
under en femtedel) af alle respondenter, en TR, som er klinisk diætist. 
Som årsag til ikke at have en klinisk diætist som TR nævner de fleste, 
at de er for få diætister til at kunne vælge en TR, eller at diætist-
gruppen er for spredt, eller at ingen af de kliniske diætister ønsker at 
være TR. Ud fra disse besvarelser om TR vil bestyrelsen i FaKD drøfte, 
hvordan vi styrker informationer til FaKDs medlemmer ift. valg af TR, 
fordele ved at have en TR i diætistgruppen, samt hvad det indebærer 
at være TR. 

Answered: 216 Skipped: 7
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chelorniveau. 13% har udover uddannelsen 
som klinisk diætist også en kandidatuddan-
nelse, og tre procent har også en master. 
Langt de fleste, som også har en anden 
uddannelsesmæssig baggrund, er tidligere 
ernærings- og husholdningsøkonomer og 
økonomaer med den tidligere overbygning til 
klinisk diætist fra Århus Universitet.

12 ud af 27 respondenter, som udover 
deres uddannelse som klinisk diætist har en 
kandidatuddannelse, har en kandidat i klinisk 
ernæring.

Tillidsmandsrepræsentanten  
er ikke diætist

K O R T  N Y T

Hjertelig TAK til alle medlemmer som har svaret på undersøgel-
sen. Det er meget betydningsfuldt, at FaKD får besvarelser på 
vores undersøgelser, da svarene indeholder meget vigtig infor-
mation ift. bestyrelsens prioriteringer på forskellige områder. 

I nærværende artikel er primært formidlet de svar, der blandt 
de fleste respondenter er overvejende enighed om, idet det bli-
ver for omfattende at medtage enkeltes holdninger. Bestyrelse 
og redaktionsudvalg vil imidlertid bruge alle svar som inspirati-
on i det fremtidige arbejde.

Q26 - Jeg har også en anden uddannelse end klinisk diætist på bachelorniveau

Q28 - Jeg har udover min bacheloruddannelse som klinisk diætist en kandidatud-
dannelse
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Kom i job igen allerede  
i din opsigelsesperiode

FTFa har udviklet et nyt tilbud til opsagte medlemmer, hvor du 
kan få rådgivning allerede i din opsigelsesperiode. Formålet er, 
at du kommer hurtigere i job og måske kommer helt udenom 
at søge om dagpenge. Tilbuddet er til dig, der er medlem af 
FaKD, uanset om du er medlem af FTFa eller ej.

At stå uden job er en skræmmende tanke – også selvom du er forsik-
ret mod ledighed i en a-kasse som FTFa. Og det er ofte først, når du 
står ledig, at du begynder at tænke på din a-kasse; for det er da først, 
når du skal have dagpenge, at a-kassen er aktuel? Det er det, som 
mange tænker. 

Men er du blevet opsagt, eller har du selv sagt op, kan du få hjælp 
til at komme oven på og søge et nyt job, inden du bliver ledig. FTFa’s 
vicedirektør, Mads Kromann Fog (billedet), har været med til at udvikle 
tilbuddet og glæder sig over mulighederne:

- Vi tror på, at vi kan få flere i job ved at gøre noget nyt. Helt konkret 
vil vi gøre en forskel ved at støtte op om vores medlemmer allerede i 
deres opsigelsesperiode. På den måde kan vi forhåbentligt være med 
til at styre nogle medlemmer helt uden om at skulle få dagpenge, 
fordi de får et nyt job, inden dagpenge overhovedet bliver relevant.

Få lagt en strategi med det samme
Når et medlem bliver afskediget eller selv siger sit job op, ved med-
lemmet ofte ikke, hvordan de kommer videre til et nyt job. Derfor 
bliver opsigelsesperioden ikke altid brugt optimalt til jobsøgningen. 
Med tilbuddet til opsagte medlemmer kan det ændre sig fremover.
Du kan som opsagt medlem nemlig få en individuel samtale med en 
karrierecoach inden for 24 timer efter, at du har taget kontakt til FTFa. 
Til din sparringssamtale er der fokus på din situation og dine behov. 
Og med udgangspunkt i din specifikke situation, får du og en karrie-
recoach sammen lagt en strategi for, hvordan du hurtigt kan komme 
i job igen. 
Er du, ud over dit medlemskab hos FaKD, også medlem hos FTFa, sør-
ger karrierecoachen for, at du får præsenteret og booket de relevante 
tilbud, som de har på hylderne.

Er du opsagt?
Står du i en situation, hvor du er blevet opsagt, eller selv har sagt op? 
Så kan du også få hjælp til at lægge en plan. Er du også medlem af 
FTFa, kan du få ekstra støtte til at komme godt i gang med din indi-
viduelle plan. Det eneste, du skal gøre, er at tage fat i FTFa på www.
ftfa.dk/opsagt. Du kan også bede FaKD om at kontakte FTFa for dig. 
FaKD er ofte de første, der kender til din opsigelse, og derfor bygger 
tilbuddet til opsagte på det tætte samarbejde mellem FaKD og FTFa.

Kom i job igen allerede  
i din opsigelsesperiode

K O R T  N Y T
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Hold dig opdateret med FaKD
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Af Karen Søndergaard, klinisk diætist, NHH-kandidat i klinisk ernæ-
ring, tidligere uddannelsesleder for uddannelserne som professionsba-
chelor i ernæring og sundhed samt Bachelor in Global Nutrition and 
Health på VIA University College, karensc@stofanet.dk 

Læs med, når forfatteren med sin mangeårige erfaring som le-
der af diætister og diætistuddannelsen kigger tilbage og frem 
på ledelsesdelen af diætisternes arbejdsfelt. 

Historiske betragtninger
Historisk betragtet er det kun få steder en klinisk diætist har været 
faglig leder for andre kliniske diætister. De første stillinger som klinisk 
diætassistent, som det hed, blev etableret i centralkøkkener med øko-
nomaer som ledere eller på specialiserede afdelinger, hvor det typisk 
var overlægen, som var den formelle leder. Til gengæld har de fleste 
diætister nok oplevet, at de har haft en udpræget grad af selvledelse, 
hvor man har taget ansvar for udøvelsen af diætbehandlingen i alle 
aspekter, selv har haft ansvar for faglig udvikling og har haft meget 
høj grad af autonomi.  

Det har i forhold til faglig udvikling givet en meget høj grad af ejer-
skab og faglig stolthed, og det er mange år siden, vi selv tog ansvaret 
for at udvikle nationale retningslinjer for god diætbehandling for en 
række sygdomme i form af rammeplaner. Måske skulle vi have været 
mere selvbevidste og kaldt dem for kliniske retningslinjer. Et arbejde, 
som har givet stor erfaring med at samarbejde på tværs af landet, og 
hvor vi som gruppe selv har sat standarden for principperne for diæt-
behandlingen. Det har nok også givet en vis grad af egenrådighed 
og manglende lyst til at lade sig lede, og der har kun få steder været 
tradition for, at alle diætister blev samlet i et ernæringsteam med en 
diætist som leder.

Den traditionelle opbygning af struktur
I stedet har mange set det som en fordel at være en del af en lokal 
hospitalsafdeling og derved være ledet af afdelingsledelsen. Igennem 
flere år var det med til at sikre, at besparelserne røg hen over hovedet 
på diætisterne; den historie har ændret sig. Gennem de seneste år har 
den ene sparekniv efter den anden ramt diætisterne på hospitalerne. 
Der kan stadig være afdelinger, hvor diætisterne er sluppet fri af be-
sparelser. Man kan tænke, at det er fordi, man har gjort sig uundvær-
lig og være glad for, at man ikke sidder i et fælles team, hvor bespa-

relsen kunne have ramt. Det er dog vigtigt at betragte det i et større 
perspektiv og se på, hvad der er vigtigt for professionen, og hvordan 
den enkeltes faglige styrke kan være til gavn for professionen. 

I samme tidsrum har vi set mange sammenlægninger af institutioner, 
og for at spare på udgifterne til ledelse er afdelingerne blevet større. 
Det gør det ekstra vanskeligt som lille faggruppe at blive synlig, og 
der kan også være så lang afstand til ledelsen, at man går glip af 
informationer og mulighed for at påvirke den måde, arbejdet tilrette-
lægges på.

Den samfundsvidenskabelige forskning har synkront med dette været 
interesseret i at se på ressourceanvendelsen inden for det offentlige, 
og man har bl.a. påvist, at det kræver for mange ressourcer, hvis 
faglige personer får lov at bestemme, hvad ydelserne skal være, fordi 
man vil udføre sit arbejde med for høj kvalitet. Det rammer hårdt i en 
profession som vores, hvor behandlingen, hvis den skal lykkes, har 
behov for en grad af individualisering. Der er ikke bare én løsning, 
som passer til alle.  

Ønsket for fremtiden
Det arbejde, man udfører som klinisk diætist, kræver i høj grad sam-
arbejde med de andre grupper i behandlerteamet, og det kan derfor 
også give mening, at man er en del af den afdeling, man arbejder i. 
Det kan imidlertid ikke være erstatning for egen faglig ledelse, og det 
bør være muligt at forene et fagligt fællesskab med tilhørsforhold og 
samarbejde i forhold til den patientgruppe, man behandler. Det er 
den formelle faglige ledelse, som giver adgang til de fora, hvor der 
bliver truffet beslutninger af betydning for hele behandlingen. Og selv 
om diætistens vigtigste samarbejdspartner altid vil være borgeren/
patienten, har det betydning, at man er synlig som faggruppe. Det er 
også den faglige ledelse, der giver mulighed for at få allokeret midler 
til at sørge for udvikling af diætbehandlingen på diætisternes præmis-
ser, hvor hele aspektet af fagområdet inddrages. 

Når kliniske diætister har videreuddannet sig, har det typisk været 
inden for den naturvidenskabelige eller humanistiske del af faglighe-
den, og det er jo helt forståeligt, fordi det er så spændende, og der er 
så mange spørgsmål, man gerne vil kunne finde svar på. Men for at 
professionen kan få den placering, som den fortjener, er det vigtigt, at 
vi også interesserer os for videreuddannelsen inden for ledelse, så vi er 
kvalificerede til at tage ledelsesopgaven på os.

FOKUS

Ledelse af  
kliniske diætister
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Af Randi Tobberup, ledende diætist, Ph.d., MSc, RD,  
Aalborg Universitetshospital, r.tobberup@rn.dk

Bliv klogere på ledelse... – ja tak, det kunne jeg også godt selv 
tænke mig at blive! Selv er jeg ny på posten som ledende kli-
nisk diætist på Aalborg Universitetshospital (AAUH), men har 
ingen længere ledelsesmæssig uddannelse. Ekspert på ledelse 
er jeg derfor ikke, men jeg vil gerne belyse nogle af de arbejds-
opgaver, som indgår i rollen som ledende klinisk diætist.  

Diætetisk ansvar
Sammen med mine diætistkollegaer udfører vi dagligt en stor diæ-
tetisk produktion i form af patientkonsultationer, tilsyn, ernærings-
planer, sparring med sundhedspersonale, undervisning af patienter, 
pårørende og sundhedspersonale m.m. For at produktionen skal fun-
gere er det vigtigt, at diætisterne er klædt på til opgaven, holder sig 
opdateret indenfor deres fagområder og får implementeret de nyeste 
retningslinjer samt bevægelser inden for forskning på de respektive 
specialer. Det er lederens ansvar at sikre de rette kompetencer til de 
rette opgaver samt at sikre den fornødne faglige udvikling hos hver 
enkelt diætist. Arbejdsprocedurer skal justeres ved behov, og ændrin-
ger i ressourcefordeling kan være nødvendige. 

I økonomisk trængte tider er der behov for prioritering af de diæ-
tetiske opgaver. Med prioritering kræves indsigt og forståelse for 
det diætetiske behov. Jeg har brugt en del tid på at lære hospitalets 
behov at kende, fx ved samtaler på de forskellige afdelinger, samtale 
med diætisterne og vores koordinerende ernæringssygeplejerske. Jeg 
forsøger at vurdere, hvorvidt en afdeling har et større, passende eller 
mindre behov end det, vi aktuelt tilbyder. Jeg har erfaret, at der kan 
være afdelinger på sygehuset, som ikke kender deres behov, og/eller 
som ikke har den fornødne indsigt i diætisternes kompetencer. Her er 
det vigtigt at oplyse afdelingens personale, så de ved, hvad de kliniske 
diætister kan bidrage med i et tværfagligt samarbejde for at sikre en 
bedre patientbehandling. 

En god del af min tid går med administrativt arbejde i forhold til 
planlægning, fordeling og omorganisering af ressourcer, planlæg-
ning af feriekalendere og pasning af akuttelefonen, bearbejdning 
af arbejdsgange m.m. Det næste, jeg kommer til at bruge en del tid 
på, er at få udarbejdet nye henvisningsprocedurer. I dag henvises 
patienter fra de forskellige afdelinger direkte til den diætist, som er 
tilknyttet afdelingen. Det gør det vanskeligt for diætisterne at aflaste 
hinanden, ligesom det kan være svært at forudse det arbejdspres, den 

enkelte diætist har. Ved sygdom kræves der derfor, at vi aflægger de 
respektive afdelinger besøg og formidler kontaktoplysninger til en 
afløser, således at opgaverne ikke tabes mellem to stole. Vi skal tillige 
informere de sekretærer, som benytter direkte mail ved formidling af 
operationsvarslinger i patientforløb, hvor diætister indgår. 

Endvidere er vi som noget nyt begyndt at føre statistik over vores diæ-
tistkonsultationer og tilsyn, som aktuelt foregår via manuel optælling. 
Vores IT-system kan i denne sammenhæng generere statistik over 
antal patienter, men ikke i den detaljegrad som vi ønsker det. Den 
nye tilgang er heller ikke problemfri, da den kræver, at vores diætister 
hver især opretter alle bookinger med de fornødne oplysninger i vores 
bookingsystem. Det lyder som en enkelt opgave, men at vurdere 
og undersøge, hvilken af de tre mulige systemer, vi har til rådighed, 
som bedst og lettest kan løse opgaven for os, har kostet meget tid, 
da systemet både skal være let for brugerne og i dataindsamlings-
øjemed. Hvorfor bruge så meget tid på IT-systemer og valg heraf, 
kan man spørge, men det er min vurdering, at vi er nødt til at kunne 
indsamle oplysninger om og dokumentere vores arbejde overfor bl.a. 
sygehusledelsen, så der bliver klarhed over vores produktion og behov 
for ressourcer. 

Personaleansvar 
Som ledende klinisk diætist er man diætisternes nærmeste leder. Det 
indebærer et ansvar for den enkelte diætist, men også for diætist-
gruppen som helhed. Som diætisternes leder har det været vigtigt 
at blive kendt med hver enkelt, samt at få indsigt i vedkommendes 
arbejdsopgaver og kompetencer. Det har også været vigtigt at opnå 
kendskab til, hvad der motiverer og stresser den enkelte medarbejder. 
Det er betydningsfuldt for mig at få kendskab til trivsel og fremtidsøn-
sker – således både hvad diætisterne ønsker for sig selv, og hvad de 
forventer af deres nærmeste leder. Modsat har det også været vigtigt 

FOKUS

Et indblik i rollen 
som ledende klinisk diætist

n   På AAUH er ti kliniske diætister og en ledende klinisk diætist 
organiseret i Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET). 

n   CETs diætister er ansvarlige for diætbehandling på Aalborg 
Universitetshospital, som fordeler sig på fire matrikler (Aal-
borg syd, Aalborg Nord, Hobro og Farsø). 

n   CETs diætister forvalter diætbehandling på tilnærmelsesvis 
alle hospitalets afdelinger.

10



for mig, at hver enkelt medarbejder forstår, at jeg som leder også har 
forventninger til dem, idet forventninger må gå begge veje, for at vi 
alle kan udvikle os. 

Når en medarbejder har udfordringer med arbejdsforhold, samarbejde 
med en afdeling eller andre faggrupper/personer og lignende, er det 
vigtigt, at de har en leder, de kan være fortrolige med, og hvor de kan 
søge hjælp og støtte. 

For diætistgruppen er det vigtigt at sikre et godt samarbejde internt, 
så vi kan styrke hinanden, dele viden og færdigheder, samt have 
en tryg havn at drøfte diverse situationer og cases i. For mig er det 
vigtigt at udvikle gruppen, så vi alle er klædt på til vores opgaver og 
kan udvikle vore diætetiske færdigheder. Trivsel påvirkes meget af 
den aktuelle gruppedynamik, hvorfor det er vigtigt at investere i et 
godt sammenhold. Ved uro indadtil i gruppen eller pres udefra, fx ved 
besparelser, er det især vigtigt at have en leder, som kan tage fat i 
problemet og finde en løsning.  

Økonomisk ansvar
Som ledende klinisk diætist er man ansvarlig for at overholde bud-
gettet. Det burde være en simpel opgave – sikre at der ikke bruges 
mere, end man har. Men, vi kan som alle andre, blive pålagt bespa-
relser udefra. Der kan opstå situationer, hvor andre afdelingers eller 
gruppers underskud bliver pålagt, og det er derfor ikke kun økonomi 
i forhold til diætisternes egen gruppe, som man skal holde sig for øje 
med. 

En anden stor opgave er tiltrække økonomiske ressourcer i form af 
tilskud, højere normeringer eller søge forskningsmidler. 

Paper pushing 
Det er ikke til at komme udenom en del paper pushing - administra-
tivt skrivebordsarbejde. I forhold til personaleansvar er der en del pa-
pirarbejde og planlægning i forbindelse med ansættelser, orlov, syge-
fravær, ferie, jubilæum, besparelsesrunder, opsigelser eller ændringer 
i arbejdsforhold. Fagligt opdaterer vi jævnligt vores PRI-dokumenter, 
dvs. vejledningsmateriale for bl.a. diætbehandling såsom parenteral 
ernæring, sondeernæring, refeeding og udskrivelsesprocedurer m.m. 
Opdateringsprocessen kan være mere eller mindre omfattende. Hertil 
kommer diverse patientmateriale og lignende, som skal udarbejdes 
eller opdateres. 

Min mailboks vil nok få den mest garvede til at gå ned med stress, 
hvor godt og vel 50 nye emails dukker op hver eneste dag - alt fra 

vigtige orienteringer, faglige møder, personalehenvendelser fra alle 
grupper på sygehuset og lignende. Det er som en maraton, som skal 
løbes hver dag, men hvor man også bare er nødt til at kende sine 
begrænsninger og sortere efter bedste evne. 

Mødemaraton
Da diætisterne dækker de fleste af hospitalets afdelinger, følger en 
lang række mødeaktiviteter og koordineringsarbejde i forhold til 
diætbehandling på sygehusets afdelinger. Vi afholder jævnligt ernæ-
ringsteamsmøde på afdelingerne, bl.a. på endokrinologisk afdeling, 
kræftafdelingen, børneafdelingen og gastromedicinsk afdeling, hvor 
vi gennemgår nye retningslinjer, status på ernæringsbehandlingen, 
ændringer i patientgrupper eller patientflow m.m. 

Steno Diabetes Center Nordjylland har i øjeblikket rigtig stor aktivitet, 
som involverer de kliniske diætister med deraf følgende planlægning 
og mødeaktivitet.

Kvartalsvis afholder vi ernæringsudvalgsmøde med repræsentanter fra 
hospitalsledelsen, køkkenet, CET, forskningsgruppen osv. 
Møder ses også i form af ugentligt lederindsigtmøder, bliv klar til NAU 
(det nye hospital), MED-udvalgsmøder (medbestemmelsessystemet) – 
bare for at nævne nogle.   

Indadtil i gruppen afholdes løbende personalemøder og faglige 
møder. Dertil kommer planlægnings- og statusmøder i forbindelse 
med ændringer i organisationen ved orlov, ansættelser, sygefravær, 
ændringer ifm. patientflow o.lign. Hertil kommer uplanlagte og 
planlagte samtaler med den enkelte diætist. Det kan være alt fra de 
formelle medarbejderudviklingssamtaler (MUS) til den uformelle snak 
om dagen, som snart er ovre. 

Refleksion 
Jobbet som ledende diætist byder på et væld af opgaver, udfordringer 
og glæder. Som leder har man et stort ansvar, som skal forvaltes med 
stor respekt, både for den enkelte, men også for gruppen. Jobbet 
indebærer indflydelse på og mulighed for at udvikle det diætetiske 
fag og diætbehandling på sygehuset. Man kan være med til at tegne 
de fremtidige retningslinjer med mission og vision for en bedre ernæ-
ringsbehandling. Det er en spændende opgave at arbejde sammen 
med en gruppe fantastiske diætister og se, hvad vi i fællesskab kan 
opnå. 

At arbejde med mennesker er en kunst, hvor der ingen facit er – det 
kræver mod, tolerance, handekraft og en god portion humor.

Et indblik i rollen 
som ledende klinisk diætist

11



Af Kirsten Færgeman, klinisk diætist, cand.scient., ernæringsfaglig 
leder hos Det Danske Madhus, kif@ddm.dk 

I 1986 var jeg til uddannelsesmesse på Aarhus Rådhus. Jeg var ved 
at være færdig med 3.g og skulle finde ud af, hvad jeg ville være. 
Mange ting havde været oppe at vende – militæret (sikkert for vådt 
og koldt) – sygeplejerske (var blevet skræmt væk af en meget skrap 
sygeplejerske på Sygeplejeskolen på Aarhus Kommunehospital), så 
jeg stod ved et vadested og vidste bare: ”at det skulle være noget 
med mennesker”. Samtidig elskede jeg mad. Jeg havde alle Brugsens 
kogebøger, og jeg så alle programmer af ”TV-køkkenet” og afprøve-
de efterfølgende opskrifterne. ”Bare det nu ikke er noget med ost!”, 
som min søster sagde. På uddannelsesmessen faldt jeg i snak med 
Karen Søndergaard og ”resten er historie”. 

Efter uddannelsesmessen blev jeg uddannet husholdningslærer. 
Jeg arbejdede efterfølgende nogle år som faglærer på en teknisk 
skole, hvor jeg underviste ernæringsassistenter i ernæringslære og 

madlavning. Jeg blev uddannet klinisk diætist i 1995, og arbejdede 
efterfølgende som forskningsdiætist hos overlæge Ib Hessov på de 
tre sygehuse i Aarhus, som siden er blevet slået sammen til et. I 1999 
blev jeg færdig som cand.scient. i human ernæring (dengang fandtes 
cand.scient. i klinisk ernæring ikke).

Mit arbejdsliv har hovedsageligt været med fokus på dårligt ernærede 
patienter i regionalt regi og fokus på ældres ernæring i kommunalt 
regi. Jeg har deltaget i forskningsprojekter, og jeg har som projektle-
der afviklet en del udviklingsprojekter i de to sektorer – og på tværs 
af de to sektorer – sygehus/kommune. Jeg har desuden holdt mange 
foredrag, været ekstern ernæringsunderviser på sygeplejerskeuddan-
nelsen i Silkeborg i 10 år, og jeg er i dag censorformand for censo-
rerne på ernærings- og sundhedsuddannelserne og Ernæringsfaglig 
leder hos Det Danske Madhus. 

I de mange år, der er gået på mange forskellige arbejdspladser, har 
jeg ofte reflekteret over nogle ting: Vi er en lille faggruppe. Vi arbej-
der ofte som ”lonely riders”, og vi bliver oftest ledet af personer fra 

FOKUS

Flere faglige fælles-
skaber og mere  
fokus på ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse  
– findes også i en form rettet mod det offentlige  
(www.cok.dk) 

Diplomuddannelsen i ledelse er en lederuddannelse på bachelorniveau. Som deltidsstudium tager 
uddannelsen 2,5 år. Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler på i alt 30 ETCS:

1.  Det personlige lederskab og forandring 
2.  Ledelse af medarbejdere og faglig ledelse
3.  Organisation, ledelse og samskabelse

Derudover består uddannelsen af tre valgfrie moduler på i alt 15 ETCS og et afgangsprojekt på 15 ETCS.  
Samlet giver diplomuddannelsen i ledelse 60 ETCS. Uddannelsen koster ca. kr. 87.000.  

EKSEMPLER PÅ LEDERUDDANNELSER
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andre faggrupper. Det gør os sårbare, når vi er så få i faggruppen som 
vi er, sammenlignet med fx sygeplejerskerne. Efter min opfattelse er 
vi nødt til at stå sammen som faggruppe på vores respektive arbejds-
pladser, hvis vi da ikke gør det i forvejen. Vi kan godt udrette store 
ting hver især, men det bliver meget personificeret og det gavner ikke 
nødvendigvis vores fagfællesskab på sigt. Vi er fagligt virkelig dygtige 
og vi kan, efter min opfattelse, udrette mere sammen. Vi er nødt til at 
kunne stå stærkere i de fyringsrunder, som vi desværre har set mange 
eksempler på gennem årene. Vi skal spille hinanden gode, dokumen-
tere vores indsatser, være synlige og søge indflydelse alene i alminde-
lighed og sammen i særdeleshed.  

Jeg kunne godt tænke mig, at vi lavede stærke lokale fagfællesskaber, 
også ville det være fantastisk, hvis flere ville tage en lederuddannelse. 
Jeg kan kun anbefale det - det er virkelig interessant. Uanset om vi 
kan lide det eller ej, giver ledelse indflydelse og taletid længere oppe i 
organisationerne, helt deroppe hvor beslutningerne tages og rammer-
ne fastsættes for vores arbejde.  

Så er du utilfreds med din lokale organisation, så gør noget aktivt. 
Brok fører sjældent noget konstruktivt med sig. Vær positiv, ved-
holdende og synlig. Alliér dig med dine fagfæller og dine daglige 
kolleger. Tag en lederuddannelse og søg indflydelse den vej. 
Jeg har ikke mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og jeg må ind-
rømme, at jeg af og til tænker, at det går for langsomt med, at vi får 
indflydelse. Min drøm er at diætister, som min kollega skrev til mig 
forleden, konsekvent bliver nogen som fungerer som ”need to have” 
i stedet for som ”nice to have”. Inden for ældres ernæring, hvor jeg 
har mit daglige arbejdsliv, burde vores arbejde f.eks. kobles op på 
ydelser, ligesom ergoterapeuterne, fysioterapeuterne og sygeple-
jerskernes arbejde. Der skal derfor fortsat gøres en masse politisk 
benarbejde. Vi skal stille spørgsmålstegn, men vi skal også, hver især, 
huske at handle og søge indflydelse og ville fagfællesskaberne, hvis vi 
skal rykke videre. 

Masteruddannelse i ledelse

En masteruddannelse i ledelse er også en mulighed. Fx masteruddannelsen i offentlig ledelse, der henvender sig til personer, 
som allerede har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige. Masteruddannelsen i offentlig ledelse består af 

ledelsesfaglige grundmoduler, som hver giver fem ETCS, og som man skal vælge mindst tre af: 

n  Den offentlige sektors økonomi
n  Ledelse og politik

n  Metode
n  Organisations- og ledelsespsykologi

n  Organisationsteori
n  Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Ligesom på diplomuddannelsen er der derudover en række fag, generiske ledelsesmoduler, som hver giver fem ETCS, og som samlet skal udgøre 15 
ETCS. Ligesom diplomuddannelsen i ledelse er en hel masteruddannelse på 60 ETCS. Uddannelsen varer to år på deltid og koster ca. kr. 144.000.
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Af Lene Søemod, kommunikationskonsulent, FTFa, les@ftfa.dk

Hvis du vil holde din arbejdsglæde oppe igennem et langt arbejdsliv, 
bør du tage ansvar for din faglige udvikling. På den måde bliver du 
den bedste udgave af dig selv som leder, uanset om du er leder for 
andre eller blot for dit eget arbejdsliv. Hvordan du rykker dig bedst 
muligt, får du her karrierecoachens råd til. 

Hvor mange år har du at se frem til på arbejdsmarkedet? 10 år? Mere 
end 20 år? Forestil dig så, at du resten af dit arbejdsliv skal lave præcis 
det samme, som du laver i dag på den helt samme måde. Det vækker 
for de fleste ikke særligt meget arbejdsglæde, men det er det, der 
ville være din udsigt, hvis du overhovedet ikke udviklede dig fagligt 
eller din ledelsesstil.

Det er lidt skarpt sat op, men ifølge karrierecoach i FTFa, Martin Niel-
sen (billedet), er personlig udvikling noget af det, der er med til at hol-
de vores arbejdsglæde oppe. Så hvis du er glad for dit job og gerne vil 
blive siddende i stolen, er det en god idé at sætte små mål op for dig 
selv, så du løbende kan udvikle dig:

”Som leder er det meget ofte op til dig selv at styrke dig rent fagligt. 
Og samtidig kan du have den udfordring, at du mangler ledelseskol-
leger, som du kan sparre med i det daglige,” forklarer Martin. Han 
er gennem mange års erfaring som karrierecoach stødt på en fælles 
udfordring, som medlemmer har næsten uanset, hvor i deres arbejds-
liv de er:

”Det, jeg ofte oplever, når jeg coacher et medlem er, at det er svært 
at sætte handling bag ens ønsker eller drømme. Især når det er et 
medlem, der i grunden er rigtig glad for at gå på arbejde, og som 
trives i sin hverdag. Men vi sidder alle med et potentiale, der kan gøre 
os lidt bedre, hvis bare vi gør en bevidst indsats.”

Hvor vil du udvikle dig?
Som mennesker indretter vi vores dage efter nogle rutiner. Det kan 
fx være en morgenrutine, inden vi tager på arbejde, eller forskellige 
rutiner mens vi er på arbejde. Selvom rutiner hjælper os i hverdagen, 
kan det også være en hæmsko, når vi prøver at kigge indad for at se, 
hvor vi kan styrke os selv:

”Vi er generelt ikke opdragede til at tænke på os selv og vores kom-
petencer på en bevidst måde: De fleste af os udfører vores arbejde 
uden at tænke på, hvorfor vi gør det, eller hvad der gør os gode 
til det, når først vi har været på arbejdsmarkedet en håndfuld år”, 
påpeger Martin.

Derfor er det ofte en svær udfordring at finde ud af, hvad man gerne 
vil blive bedre til. Som leder veksler du mellem mange kompetencer 
og opgaver, lige fra den daglige ledelse af medarbejdere, selvledelse, 
overholdelse af økonomi og strukturering af kort- og langsigtede 
opgaver. Med så mange opgaver kan det hjælpe, hvis du stiller dig 
selv spørgsmålene:

n  Hvad er det for nogle ting, der særligt lykkes for mig?
n  Hvilke opgaver udskyder jeg og har svært ved at få taget hul på?

Når du har svaret på de to spørgsmål, har du udgangspunktet for at 
finde ud af, hvad du gerne vil blive bedre til. Martin Nielsen anbefaler, 
at du altid skriver dine tanker og ønsker ned på papir eller digitalt. 

Skriv kontrakt med dig selv
Når du har skrevet dit ønske ned, kan du begynde at planlægge at 
sætte handling bag dit ønske. Har du mange ting, du gerne vil blive 
bedre til, skal du skære din liste ned til kun én ting. Den bedste måde, 
du kan gøre det på, er ifølge Martin Nielsen, at du starter med at 
halvere din liste. Når du har gjort det, halverer du igen, indtil der kun 
er en ting tilbage, du vil blive bedre til.

Personlige mål er  
vejen til større  
arbejdsglæde

FOKUS
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Det næste spørgsmål, du skal stille dig selv er: Hvad skal der til for, at 
jeg kan blive bedre til det her? Svaret kan være vidt forskelligt. Noget 
kan du måske selv løse, mens du andre gange vil skulle lede efter 
noget efteruddannelse. Martin Nielsen forklarer:

”Hvis du fx gerne vil styrke din ledelse, så vil det mest oplagte være at 
undersøge mulighederne for efteruddannelse. Er det ikke muligt, kan 
det være, du kan få ny viden på egen hånd eller hos andre ledere, du 
ved, der arbejder med det felt.”  

Når du har fundet ud af, hvordan du kan blive bedre, anbefaler Mar-
tin Nielsen, at du skriver en kontrakt med dig selv:

”Det kan lyde mærkeligt at skrive kontrakt med sig selv, men det er 
en måde at dedikere dig selv til forandring på. Ellers bliver det alt for 
nemt at springe over og gøre tingene, som du plejer. Af samme grund 
er det også en god idé at gøre dit mål synligt, så du på den måde kan 
holde dig selv op på det.”

Find din motivation
En måde, du kan øge dine chancer for at udvikle dig er ved at bruge 
lidt tid på at finde frem til din motivation. Altså hvorfor du godt vil 
arbejde med netop det område, du har valgt, og hvad du vil få ud af 
det. 

”Hvis dit udviklingsområde er at holde mere orden, kan det fx være, 
at din motivation er, at du sender et mere professionelt signal om dig 
selv og din afdeling. Eller vil du gerne optimere din tilrettelægning af 
ugens opgaver, kan det være, at du bliver motiveret af, at du så kan 
hente dine børn lidt tidligere, eller vil have mere tid til at tale med 
dine medarbejdere. Det er kort sagt drivkraften eller den gevinst, du 
får ud af din udvikling,” minder Martin Nielsen om. 

Det at arbejde med sig selv kan være et svært område. Og derfor 
springer mange af os let over det. Det er især tilfældet, når du i øvrigt 
er glad for dit arbejde. Netop derfor opfordrer Martin Nielsen til, at du 
gør lidt ekstra ud af at finde din motivation:

”Hvis ikke der er motivation, vil udviklingen af dig selv typisk strande. 
Prøv at lade din hjerne zoome ind på din motivation ved at tænke på, 
hvordan din arbejdsdag kunne blive endnu sjovere, eller på hvordan 
forandringen vil gavne dig selv eller arbejdspladsen.” 
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Af Lene Søemod, kommunikationskonsulent, FTFa, les@ftfa.dk

Vil du blive bedre til at sætte ord på, hvad der motiverer dig, 
eller finde frem til større motivation i dit arbejde? En gratis test 
giver dig et hurtigt overblik over dine styrker, så du kan blive 
klogere på dig selv og på, hvad din motivation er.

Hvad ser du som dine største styrker? Det er ikke usædvanligt at blive 
spurgt om, når du sidder til en jobsamtale. Og det forventes også i 
højere grad, at du ved, hvad dine styrker er som medarbejder. 
Men rigtig mange bliver lange i mælet, når de skal fortælle om deres 
styrker, og hvad der motiverer dem i deres arbejde. Du kan tage en 
online test og få vist, hvilke styrker, der giver dig størst motivation, og 
hvilke du ikke er så stærk i.

Tag testen online på 10 minutter
Styrketesten kan du tage gratis på viacharacter.org, efter du har op-
rettet dig som bruger. Testen tager ca. 10 minutter at udfylde, og den 
består af en række udsagn, hvor du skal vurdere, om de passer godt 
eller mindre godt på dig. Bagefter får du en oversigt over dine styrker 
fra top til bund.

Karsten Madsen (billedet) har arbejdet som karrierecoach i FTFa i mange 
år. Han mener, du bør investere tid på testen, hvis du, ligesom mange 
andre, har svært ved at tale om, hvad der er dine styrker eller motivation:

”Jeg ved ikke, om det er janteloven, der er i spil, men 

når jeg taler med medlemmer, er det langt fra alle, der 

kan fortælle om deres personlige styrker. Selv efter man-

ge år på arbejdsmarkedet er det svært for mange.”

Ifølge Karsten Madsen er styrketesten et værktøj, der nemt giver dig 
et overblik over, hvad der driver dig, og hvad der er vigtigt for dig, for 
at du trives både i dit privatliv og arbejdsliv. 

Testen giver dig ikke en grundig analyse. I stedet er det et umiddel-
bart overblik over dine styrker. Det betyder, at resultatet er hurtigt 
at overskue, og at du bagefter kan vælge, hvor meget du vil arbejde 
med dine styrker fremadrettet.
 
Brug testen til at blive klogere på dig selv
I testen er der 24 styrker, som bliver rangeret. Styrkerne vil alle være 
egenskaber, som du har i en eller anden grad, men nogle vil være 
mere fremherskende hos dig end andre. Styrkerne er rangeret fra top 
til bund. Styrkerne i bunden kalder Karsten Madsen for bundstyrker, 
mens dem i toppen er dine topstyrker. 

Testens rangering af dine styrker siger ikke så meget i sig selv, med-
mindre du dvæler lidt ved den. Du kan fx begynde med at kigge lidt 
på dine fem topstyrker og stille dig selv disse spørgsmål:

1.  Kan du genkende styrkerne som dine topstyrker?
2.   Hvordan ser det ud, når du bruger dine topstyrker? Tag styrkerne 

en efter en.
3. Hvordan er det en fordel for dig at have den topstyrke?
4.  Hvad giver det af udfordringer for dig at have den topstyrke?

FOKUS

Find din indre motivation 
ud fra dine største styrker 
med gratis test

Sådan tager du testen
1.  Gå ind på https://www.viacharacter.org/
2.   Tryk på Take Survey-knappen i højre hjørne og vælg VIA 

Adult Survey
3.  Vælg dansk som sprog i stedet for engelsk
4.   Opret bruger ved at skrive dit for- og efternavn, din mail og 

et password
5.  Svar på spørgsmålene
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Synergi mellem top- og bundstyrker
Når du har reflekteret over dine styrker, og hvordan de bidrager 
positivt og negativt til dit liv, er det tid til, at du går ned i bunden af 
styrkerne. Dine bundstyrker kan nemlig være med til at skabe balan-
ce, fortæller Karsten Madsen med et eksempel:

”Jeg talte med en person, der havde nysgerrighed som 

sin topstyrke, og selvkontrol som sin bundstyrke. Nys-

gerrighed var en stor motivation i hendes arbejde, men 

hun oplevede også, at den gjorde, at hendes tidsplaner 

skred, fordi hun lige blev nysgerrig på noget og lige skul-

le undersøge det nærmere. Hendes udviklingsmål blev 

derfor at sætte sin selvdisciplin lidt i højsædet, så hendes 

nysgerrighed kunne få frit løb, når der var rum til det.”

Et andet af Karsten Madsens eksempler er en person, hvis topstyrke 
var social intelligens og empati. Vedkommende oplevede at over-
forbruge denne styrke og spændte dermed ben for sig selv, fordi 
han kom til at give for meget af sig selv og endte med at være lav 
på energi.” I det eksempel satte han sig som udviklingsmål at dyrke 
de ting, der gav ham energi for i sidste ende at få en bedre balance. 
Energi og gejst var netop hans bundstyrke.

Eksemplerne viser, hvordan du kan bruge testen til at få en større 
bevidsthed om dine styrker, og hvad der motiverer dig.

Start din egen udvikling
Idéen med at arbejde med sig selv er et efterspurgt område i dag, og 
testen er et redskab, der er nemt for dig at gå til for at lære dig selv 
bedre at kende. Ifølge Karsten Madsens erfaring får du de største 
aha-oplevelser, når du taler med andre om din test:
”I virkeligheden er testen et dialogredskab, som fungerer allerbedst, 
når du taler med andre om den. Det kan både være en professionel 
karrierecoach, eller et menneske du er fortrolig med. Bruger du dine 
styrker bevidst, er der også større sandsynlighed for, at du i højere 
grad ved hvad, der motiverer dig – det er en god ting, som man kan 
bruge i sit privatliv og arbejdsliv, og når man skal videre i karrieren.”

Om VIA Institute styrketest

VIA Institute udbyder og har udviklet testen. Testen har sit 
udspring i positiv psykologi, og derfor fokuserer den på styrker 
og ikke svagheder. Du kan tage testen gratis på deres hjemme-
side, hvorfra de også sælger kurser og uddybende rapporter 
om, hvordan du kan bruge deres test. Den gratis test er fuldt 
ud brugbar til at få et indblik i din motivation og dine styrker. 
Hverken FTFa eller Fagligt selskab af Kliniske Diætister samar-
bejder med VIA Institute. 

De 24 styrker i styrketesten

n  Beskedenhed og ydmyghed

n  Dømmekraft, kritisk tænkning og åbenhed

n  Evnen til at elske og blive elsket

n  Fairness, lighed og retfærdighed

n  Fornuft, forsigtighed og diskretion

n  Gejst, entusiasme og energi

n  Humor og leg

n  Håb, optimisme og fremtidsorientering

n  Kreativitet, opfindsomhed og originalitet

n  Lederskab

n  Nysgerrighed og interesse for verden

n  Perspektiv (visdom)

n  Samarbejde og loyalitet

n  Selvkontrol og selvbeherskelse

n  Social begavelse

n  Taknemmelighed

n  Tapperhed og mod

n  Tilgivelse og barmhjertighed

n  Vedholdenhed, arbejdsomhed og grundighed

n  Venlighed og generøsitet

n  Videbegær

n  Værdsættelse af det smukke og sublime

n  Ærlighed, autencitet og ægthed

n  Åndelighed, mening og tro
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Af Morten Seerup, chefkonsulent, Professionsafdelingen, Kost og 
Ernæringsforbundet, ms@kost.dk

Vi udbød dette kursus første gang sidste år, og der var heldigvis stor 
interesse for det. Det blev fuldtegnet med 25 deltagere, og evaluerin-
gerne var meget positive. Vi besluttede at gentage kurset i år, og som 
følge af coronakrisen er førlederkurset udskudt til 21.–22. september, 
hvor de tilmeldte deltagere får tilbudt at beholde deres plads på kur-
set. Vi håber på også at kunne tilbyde kurset i 2021.
 
Kurset er målrettet medlemmer, som går i overvejelser om at skifte 
ind på et lederspor – eller som er nysgerrige på ledelsesfeltet, og hvad 
der skal til for påtage sig en eller anden form for lederrolle. Kurset 
rummer således både en afklaringsdel og en del med fokus på bl.a. 
god ledelse, ledelsesfelter og rammer for ledelse. Vi har allieret os 
med kompetente oplægsholdere fra FTF-A og Mercuri Urval, lige som 
deltagerne også møder en yngre leder, som for nylig er startet på en 
lederkarriere. Kurset består af en halvanden dags workshop, hvor du 
sammen med andre ”lederaspiranter” får mulighed for at få indsigt 
og perspektiv i de forskellige aspekter af ledelsesfunktionen. Vi ser 
bl.a. på de forskellige lederroller, udvikling af egen lederidentitet, 
redskaber til afklaring samt brug af netværk. Du får gennem øvelser 
og dialog med de øvrige deltagere rig lejlighed til at arbejde med din 
egen personlige afklaring af og motivation for at spore dig ind på 
ledelse som karrierevej. Du får også oplæg fra en leder om vejen til en 
lederpost.

Formålet med kurset er at give dig en overordnet forståelse for og 
indsigt i lederrollen, således at du kan blive afklaret på, om du skal 
spore dig ind på en karriere som leder inden for det kost-, ernærings- 
og sundhedsfaglige felt. Ligeledes vil vi med kurset fremme interessen 
for ledelse blandt ernæringsprofessionelle og få flere inden for denne 
profession til at vælge et lederjob.

Kurset er først og fremmest et tilbud til medlemmer, der interesserer 
sig for ledelse og som går i overvejelser om at blive leder. Dog vil der 
også være mulighed for deltagelse for medlemmer i deres første job 
som leder, og som søger mere afklaring om ledelse og lederrollen.

På kurset sætter vi bl.a. fokus på følgende temaer:
n  Hvad er god ledelse?
n  På vej mod lederjobbet – din personlige afklaring
n  Forventninger til morgendagens leder
n  På vej mod mit første lederjob – hvordan?

Under hele kurset vil der være gode muligheder for at netværke med 
de øvrige deltagere om karrieredrømme, kompetencer og vejen til 
lederjobbet.
Er du interesseret i at komme med på kurset til september, så skriv 
gerne til mig på ms@kost.dk. Du kan også benytte Kost og Ernæ-
ringsforbundets karriererådgivning, der kan guide og give dig sparring 
på de forskellige veje til et lederjob.  

Skriv til karriereraadgivning@kost.dk 

FOKUS

”Førlederkursus  
– er ledelse noget for mig?”
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Lederkonference 27. maj 2020 i København udskydes til efter-
året
 
En gang årligt afholder vi en lederkonference for vores ledermed-
lemmer. Den er bygget således op, at den dels har fokus på ledel-
sesfaglige temaer, dels tager aktuelle professionsfaglige emner op til 
behandling. Temaet i år er holdbar og bæredygtig ledelse. Pga corona   
udsætter vi konferencen til efteråret. Du kan se ny dato og mere om 
indholdet her: https://www.kost.dk/course/978
 
Vi kan ikke længere stikke hovedet i busken eller tænke, at det går 
nok. Hvis kloden skal bestå, er vi nødt til at passe bedre på den og 
hinanden. Som leder har du et særligt ansvar - for at finde arbejdsme-
toder og skabe handlinger, der sikrer en holdbar udvikling.

Lederkonferencen 2020 stiller skarpt på, hvordan du med din ledelse 
kan få dig selv, medarbejderne, samarbejdspartnere og borgerne til at 
ændre adfærd til fordel for en mere bæredygtig verden.

Brug verdensmålene som pejlemærker, skab socialt engagement, 
stabilitet og tillid, sæt klare mål og brug den gode fortælling, nudging 
og adfærdsdesign til at få følgeskab. Du klarer det ikke alene.

På konferencen får du en unik mulighed for at netværke, vidensdele 
og blive inspireret af andre lederkolleger fra mange forskellige typer af 
arbejdspladser.

”Førlederkursus  
– er ledelse noget for mig?”

Program for  
lederkonferencen  
2020
Målgruppe: For dig der er leder, mellemleder, teamleder med 
eller uden personaleansvar. For dig, der har ambitioner om at 
blive leder eller dig, som er under uddannelse. Eksklusivt for 
medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet. 

Den personlige fortælling gør en forskel v/Sascha 
Amarasinha, ejer af Respond, der rådgiver virksomheder i 
kommunikation og ledelse.
Vi forstår verden gennem de historier, vi hører og selv fortæl-
ler. Det placerer organisationen stærkt i andres bevidsthed, 
når fortællingen handler om at engagere sig verdens tilstand.

Stilhed efter storm v/Laila Walther, direktør i LMS
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) 
blev i 2017 kendt for dårlig ledelse. Foreningens direktør for-
tæller, hvad der genskabte stabilitet, trivsel og tillid, indadtil 
og udadtil.

Store ambitioner v/ Michael Allerup, næstformand i 
Kost og Ernæringsforbundet
Kost og Ernæringsforbundets undersøgelse blandt lederne 
viser, at der er behov for opbakning fra ledelse og politikere, 
hvis institutionerne skal begrænse klimabelastningen med 25 
procent.

Det gælder livet selv v/Mandag Morgen
Ledelse er krævende, men også meningsfyldt. Det samme 
gælder FN’s verdensmål.
Mandag Morgen har samlet ti dogmer, der skal hjælpe dig 
med at bære ansvaret for en bæredygtig udvikling.

Når viden og vilje ikke er nok … v/ Pelle Guldborg Han-
sen, adfærdsforsker ved RUC og CE af iNudgeyou. 
Lyt til adfærdsforskerne. De kan kunsten at få os til at ændre 
adfærd uden brug af hverken pisk eller gulerod. Hør, hvordan 
nudging kan hjælpe os i en bæredygtig retning.

Ledernetværk
 
Ud over kurser og konferencer tilbyder vi også at facilitere og give starthjælp til ledernetværk. Fx har vi to ledernetværk i Region Hovedstaden 
med hver 10-15 deltagere. De mødes typisk fire gange om året. Møderne afholdes på skift på de enkelte deltageres arbejdsplads. Emnerne, der 
tages op på møderne, kan handle om såvel ledelsesfaglige dilemmaer som om professions- og ernæringsfaglige problemstillinger.
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Af Nicoline Bugtrup, klinisk diætist, nicolinebugtrup@hotmail.com og 
Nicoline Filtenborg, klinisk diætist, nicolinefiltenborg22@hotmail.com

 
Resumé
Mere end 800.000 danskere lider af irritabel tyktarm (IBS), hvilket 
medfører generende symptomer, hvorfor det er relevant at finde en 
behandlingsmetode, der symptomlindrer flest mulige patienter. Diæt-
behandling er den foretrukne behandling til IBS-patienter, og der ses 
en klinisk relevant og signifikant symptomlindrende effekt ved både 
low FODMAP-diæten og ved de traditionelle diætetiske IBS råd (1–6).

Baggrundsbeskrivelse
IBS er en sygdom, der præger den vestlige verden med en prævalens 
mellem 10-15%. IBS forekommer oftest hos yngre og midaldrende 
kvinder, og de klassiske symptomer på IBS er mavesmerter, oppu-
stethed, afføringsændring samt følelsen af ikke at blive tømt ved de-
fækation (7). De fleste IBS-patienter oplever en sammenhæng mellem 
indtag af fødevarer og forværring af IBS-symptomer, dog uden selv 
at kunne identificere potentielle trigger-fødevarer. I praksis anvendes 
ofte low FODMAP-diæten til diætbehandling af IBS-patienter, men da 
denne diæt kan være omstændig at følge, er det relevant at undersø-
ge om mindre indgribende diæter som fx de traditionelle diætetiske 
IBS-råd vil have samme eller lignende effekter (8-10).

På baggrund af ovenstående havde bachelorprojektet til formål at un-
dersøge, hvilken effekt low FODMAP-diæten har på symptomlindring 
hos IBS-patienter målt på IBS-severity scoring system (IBS-SSS), og om 
low FODMAP-diæten er at foretrække frem for de traditionelle diæte-
tiske IBS-råd i diætbehandling af patienter med IBS.

Metode
Dette bachelorprojekt er udarbejdet som et litteraturstudie, hvor 
der er foretaget en systematisk litteratursøgning. De videnskabelige 
artikler er fremsøgt gennem PubMed, Embase og Cochrane Library. 

Søgningerne tager udgangspunkt i følgende søgeord: Irritable bowel 
syndrome, low FODMAP diet, IBS symptom severity score og traditi-
onal IBS diet. Til disse søgeord er der fundet relevante synonymer for 
at afdække mest mulig litteratur på området, og MeSH termer blev 
anvendt hvor dette var muligt. Litteratursøgningerne blev foretaget i 
november 2019, og de følgende inklusionskriterierne blev anvendt: 
engelsksprogede artikler, humane studier, personer over 18 år, IBS-SSS 
som outcome, IBS-patienter diagnosticeret efter Rome III kriterierne, 
low FODMAP-diæten som intervention samt de traditionelle diæteti-
ske IBS-råd som intervention. Studier omhandlende patienter med cø-
liaki og patienter med inflammatorisk tarmsygdom blev ekskluderet. 

Resultater og konklusion
I bachelorprojektet blev der inddraget seks randomiserede kontrolle-
rede studier (1-6). Det relativt begrænsede antal inkluderede studier 
skyldes formentlig det snævre outcome. I screeningen af de fundne 
studier blev mange ekskluderet, da de ikke anvendte IBS-SSS. Yderli-
gere var der flere studier, som endnu ikke var gennemført.  

På baggrund af studiernes resultater kan det konkluderes, at low 
FODMAP-diæten har en symptomlindrende effekt på IBS-patienter, 
da IBS-SSS reduceres signifikant (1-6). Ligeledes kan de traditionelle 
diætetiske IBS-råd symptomlindre IBS-patienter, idet IBS-SSS reduceres 
signifikant (5,6). På nuværende tidspunkt kan det ikke fastslås hvilken 
diætbehandling, der er bedst, dog ses en tendens til, at low FOD-
MAP-diæten er at foretrække frem for de traditionelle diætetiske IBS-
råd. Dog bør der foretages mere ensartet forskning mellem diæterne, 
inden noget kan fastslås med sikkerhed.

På trods af at tendensen ser ud til at low FODMAP-diæten er bedst, er 
det ikke sikkert, at diæten er ideel for alle IBS-patienter, hvilket man 
som klinisk diætist bør være opmærksom på i vejledningen. Desuden 
er der ikke konsensus blandt de inddragede studier om, hvorvidt 
alle IBS-subgrupper responderer på low FODMAP-diæten og ople-
ver symptomlindring heraf, hvorfor der er behov for mere forskning 
IBS-subgrupperne i mellem (2,5).

BACHELOR

Er low FODMAP-diæten den fremtidige 
diætbehandling til IBS-patienter? 
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Yderligere kan det ikke fastslås, om low FODMAP-diæten udelukken-
de er positiv. Der ses ændringer på tarmmikrobiotaen hos patienter 
på en low FODMAP-diæt, men betydningen heraf kendes endnu ikke 
(1,3,4). Ydermere ses en potentiel risiko for malnutrition ved low 
FODMAP-diæten, hvorfor diæten bør monitoreres af en klinisk diætist 
(5,6).

Perspektivering
På baggrund af bachelorprojektets resultater kan det overvejes, hvor-
dan IBS-patienter i fremtiden bør vejledes. Som klinisk diætist er man 
underlagt at arbejde patientcentreret, og vejledningen bør tilrette-
lægges efter patientens individuelle behov og kompetencer. Man kan 
forestille sig, at de traditionelle diætetiske IBS-råd er at foretrække for 
nogle patienter, idet rådene kan være mindre komplicerede og om-
kostningsfulde sammenlignet med low FODMAP-diæten. I fremtiden 

bør det overvejes og undersøges nærmere, om low FODMAP-diæten 
fortsat skal være den foretrukne diætbehandling til IBS-patienter i 
Danmark, da de traditionelle diætetiske IBS-råd også giver signifikant 
symptomlindring hos patienterne.
 
Viser fremtidig forskning, at low FODMAP-diætens indvirkning på 
tarmmikrobiotaen er forbundet med negative konsekvenser, kan 
tilskud af probiotika overvejes, da det tyder på, at tilskud af probiotika 
har en positiv effekt på tarmmikrobiotaen (1). Derfor kan en samlet 
behandling af low FODMAP-diæten og tilskud af probiotika overvejes 
i fremtiden. Dog er evidensen bag supplement af probiotika fortsat 
tvetydig og utilstrækkelig, hvorfor der er brug for mere forskning på 
området, inden probiotika potentielt kan anvendes til behandling af 
IBS-symptomer.
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Tegning: Frederikke Filtenborg

Boks 1 - Low FODMAP-diæten versus de traditionelle diætetiske IBS-råd

Low FODMAP-diæten (11) De traditionelle diætetiske IBS-råd (9,10)

Undgå fermenterbare oligosakkarider, disakkarider, 
monosakkarider og polyoler: 

1.  Undgå oligosakkarider som fx findes i hvedepro-
dukter, løg og bælgfrugter. 

2.  Undgå disakkaridet laktose som fx findes i mælk 
og yoghurt.

3.  Undgå monosakkaridet fruktose, dog kun når en 
fødevares indhold af fruktose overstiger indhol-
det af glukose, som det er tilfældet i fx honning, 
æbler og pærer.

4.  Undgå polyoler som fx findes i æbler, blomkål og 
champignon. Desuden tilsættes polyoler som suk-
kererstatning i fx sukkerfrit tyggegummi og slik. 

Når der opnås symptomlindring, reintroduceres føde-
varerne langsomt, og patientens individuelle toleran-
ceniveau findes.

1. Spis regelmæssige måltider og hav ordentlig tid til at spise.
2.  Undgå at springe måltider over og undlad lange pauser mellem måltiderne.
3. Undgå at spise sent om aftenen.
4. Drik mindst otte kopper væske om dagen.
5. Begræns te og kaffe til tre kopper pr. dag.
6. Reducér indtagelse af alkohol og andre drikkevarer med brus.
7. Reducér indtagelsen af resistent stivelse.
8. Begræns indtaget af frisk frugt til tre portioner pr. dag.
9. Reducér indtaget af fedtholdige fødevarer.

Patienter med oppustethed
10. Bør undgå gasproducerende fødevarer.
11.  Kan muligvis finde det nyttigt at spise havregryn og hørfrø (op til 1 spsk. pr. 

dag).

Patienter med obstipation
12. Forsøg at øge fiberindtaget langsomt.
13. Forsøg at indtage 1 spsk. hørfrø pr. dag sammen med et glas væske.

Patienter med diarré
14. Forsøg at reducere indtaget af fødevarer med højt indhold af fibre.
15. Undgå sukkerfri slik, tyggegummi og drikkevarer.
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NCP
NCP-KLUMMEN

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

Der er i sundhedsvæsenet et øget fokus på den rette dokumentation, 
journalføringspligten, tilsyn fra offentlige myndigheder og databe-
skyttelse. Anvendelsen af den elektroniske patientjournal (EPJ) og 
den elektroniske omsorgsjournal (EOJ) er for alle offentligt ansatte 
dagligdag, når indsatser og behandling skal dokumenteres (1,2). Som 
ernæringsprofessionel er det især vigtigt, at det, som dokumenteres, 
er forståeligt og meningsfyldt, men samtidig skal det være forsvarligt 
for patienten at læse (3). Journalens indhold skal tilpasses den enkelte 
diætists fagområde, arbejdssted samt ledelsens forventninger og krav 
til dokumentation, foruden eventuelle interne instrukser. 

EPJ- og EOJ-systemerne, der anvendes på hospitaler og i kommuner, 
er ofte underlagt re-implementeringer samt opdateringer, som stiller 
krav til sundhedspersonalets omstillingsparathed. Foruden dette er 
anvendelsen af digitale sundhedstilbud/e-sundhed (e-health) stigende 
i den ernæringsprofessionelles daglighed, hvilket for mange kan være 
udfordrende i hverdagen (4).

I et studie af Maunder et al. af diætisters perspektiver på e-sundhed 
har forfatterne fundet forskellige strategier, der kan støtte forbed-
ringen af diætisters parathed til brug af e-sundhed (4). E-sundhed 
omfatter bl.a. både EPJ/EOJ, telemedicin, sundheds-apps samt stan-
dardiseret ernæringsterminologi som NCP (4,5).

Flere strategier er relateret til ledelse og omfatter bl.a. samarbejde, 
uddannelse, støtte og mentorordning samt organisatorisk ledelse, 
ernæringsfaglige superbrugere og et støttende læringsmiljø. Den 
strategiske ledelse påpeges af forfatterne som værende en afgørende 
faktor for at forberede diætister i at bruge e-sundhed i hverdagen, så 
den ernæringsfaglige profession også indgår aktivt og effektivt i den 
digitale virkelighed i dag og fremover. 
Ledelsen har ansvaret for, at forudsætningerne for brugen af e-sund-
hed er tilstede og dermed sikre, at diætister anvender e-sundhed 
korrekt, netop fordi den korrekte anvendelse optimerer ernæringsbe-
handlingen og kvaliteten i denne (4).

I Maunders et al. undersøgelse blev behovet for en ledelsesmæssig 
forankring og anbefaling af tværprofessionelt og tværsektorielt sam-
arbejde, identificeret hos både mindre virksomheder og større offentli-
ge organisationer. Desuden nævnes det, at projektledere, der arbejder 
med udvikling af e-sundhed blandt diætister, kan have en vigtig rolle i 
udviklingen og skabelsen af interessen for området (4).

For at sikre at diætister følger med udviklingen i e-sundhed er det 
nødvendigt, at lederne ligeledes følger med udviklingen og handler 
ud fra afsættet, at diætister skal indgå som en del af den digitale 
fremtid inden for e-sundhed. Dette kan, foruden at sikre kvalitet og 
patientsikkerhed, øge effektiviteten og dermed også medvirke til 
besparelser.

Kliniske diætister og e-sundhed 
– behov for ledelsesmæssigt fokus
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BEHANDLINGS-  
RESULTAT BØR  
IKKE VÆRE EN 
SMAGSSAG 
Op til 70% af kræftpatienter 
oplever smagsforandringer under 
behandlingen1, hvilket kan have 
negative konsekvenser for er-
næringsstatus og lede til vægttab.

TRE SMAGSVARIANTER 
UDVIKLET I SAMARBEJDE MED 
KRÆFTPATIENTER

   Hot tropisk ingefærsmag: 
Hvis maden ikke smager af noget

  Cool rød frugtsmag: 
 Hvis man har en dårlig smag i munden

   Neutral: 
Hvis man er følsom over for smag og 
lugt

“Pga. smagsforandringer efter kemoterapi 
var der ikke længere noget, der smagte 

mig. Jeg holdt op med at være sulten  
og mistede lysten til at spise.”

Nutridrink Compact Protein er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.

1. Spotten et al. 2017 Subjective and objective taste and smell changes in cancer. Annals of Oncology 28: 
969–984, 2017.M
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Min diætistdag

MIN DIÆTISTDAG

Malene Iskov, privatpraktiserende 
diætist, Vojens
maleneiskov@youmail.dk  
www.diaetist-iskov.dk

Jeg er selvstændig og har været det 15 
år. Jeg jonglerer med mange forskellige 
opgaver og nyder den variation og de 
muligheder, det giver. Jeg har klinik i 
eget hjem og kan aflukke mellem privat 

og klinik. I min praksis fylder de personlige vejledninger ca. 25%.  De 
øvrige 75% er fyldt op med andre opgaver som undervisning, fore-
drag, madværksteder og projekter af forskellig karakter.

Kl. 8.00. Det er mandag, så jeg tjekker op på ugens aftaler og laver 
en plan for ugens forberedelser, som lægges ind imellem de mange 
programlagte aktiviteter. Kopierer ark til tirsdagens slankehold, som 
møder i min klinik.

Kl. 8.30-9.30. Jeg laver de sidste forberedelser til aftenens oplæg om 
kost og kolesterol, fup og fakta for Hjerteforeningen i Tinglev. Under-
visningsmaterialer pakkes, og jeg får tilberedt en lille snack, som kan 
give deltagerne en ny oplevelse, og som vil give dem noget at snakke 
om. Min oplevelse er, at kobling af teori og praksis altid er godt og 
giver deltagerne mere at tænke over. 

Kl. 9.30-11.00. Jeg kører til en fysioterapiklinik for at have møde 
med de to indehavere. De beskriver deres spændende tanker om et 
nyt koncept. Vi drøfter ideer og muligheder og aftaler, at jeg sidst på 
ugen skal vende tilbage til dem med mine tanker og hvilke mulighe-
der, jeg ser for et fremtidigt samarbejde. Konceptet er spændende og 
unikt - flere faggrupper omkring de samme klienter giver bl.a. god 
basis for faglig sparring på tværs. 

Kl. 11.00. Der er en besked på min telefonsvarer fra Sanacare. En 
kunde ønsker rådgivning om brugen af Adosan til hendes mand, som 
er i kemobehandling og lider af udbredt madlede. De søger alterna-
tiver til de færdige ernæringsdrikke, som han aktuelt forkvalmes af. 
Efter at have spurgt til problemstillingerne og kostindtag anbefaler 
jeg Adosan Kold/Varm tilsat i mad og drikke samt Adosan P-boost til 
proteinberigelse af drikke. Aktuelt har jeg en fast samarbejdsaftale 
med Sanacare omkring Adosan, hvor jeg varetager den ernærings-
mæssige del omkring udvikling, test, nye opskrifter og undervisning 
af fagpersonale. Det giver mig mulighed for fordybelse på et specifikt 
område, hvilket også er vigtigt for mig. Hos Sanacare i Gram har jeg 
kolleger, og det giver nogle andre muligheder end de mange kortere 

projekter, jeg er en del af. Arbejdet hos Sanacare er internationalt og 
har blandt ført mig til ernæringskongresser i Tyskland og giver mig 
spændende muligheder og udfordringer i et internationalt samarbejde 
med en diætist i Tyskland. 

Kl. 12.00-15.00. Retur i min klinik - næste pitstop er frokost.  
De næste tre timer på kontoret skal udnyttes. Der er en række løse 
ender på skrivebordet, som der skal følges op på: Der er nu tre uger 
til bazar i Haderslev, hvor jeg har sagt ja at lave en café til fordel 
for Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået svar på mine spørgsmål om 
lokaliteterne, og jeg kan begynde at engagere de frivillige, der skal 
hjælpe. Jeg får lagt opgaverne ind i mit online system og får skrevet 
til de trofaste hjælpere om, at de nu kan melde sig på de arbejdsop-
gaver, som de har lyst til. Det viser sig, at eneste køkkenfacilitet er 
en kaffemaskine og en mikrobølgeovn. Det kan jeg ikke helt klare 
mig med, så jeg ringer til den lokale elektriker, der gerne stiller et par 
komfurer til rådighed i den gode sags tjeneste. Der er stor opbakning 
fra frivillige, der gerne vil hjælpe til arrangementet og den positive 
ånd, der hersker omkring arbejdet for Kræftens Bekæmpelse, er helt 
unikt og værdifuldt på mange planer. 

Der er kommet forespørgsler fra Hjerteforeningen på Børnenes mad-
værksted for børn og bedsteforældre og i privat regi et madværksted 
med grøn inspiration. Kalenderen tjekkes, kurser tilrettelægges, og et 
skolekøkken bookes. Annonceringen kan nu sættes i gang på hjem-
meside, facebook og via pressemeddelelser til de lokale aviser.
En ny potentiel kunde har skrevet en mail og vil gerne have mere at 
vide om mulighederne for diætrådgivning pga. for lavt stofskifte og 
ønske om vægttab. Jeg ringer op, og vi får en snak om mulighederne 
og får lavet en aftale allerede den kommende fredag. 
Der kommer en opringning fra Slagter Lampe. Vi har i denne uge en 
aftale om, at jeg deltager på et fællesmøde og giver alle medarbejde-
re et lille sundt indspark i form af et kort indlæg med fokus på fibre 
og sunde snacks. Projektet hos Slagter Lampe løber over et helt år og 
er et mix af individuelle samtaler, vejninger, teoretisk undervisning, 
madværksteder samt oplæg og serveringer på fællesmøder. 

Kl. 16.00-17.30. Så er det afgang til Tinglev med undervisningsmate-
rialer og sunde snacks. Jeg ved, at der kommer 10-12 personer, hvil-
ket giver mig mulighed for en meget nærværende undervisning. Jeg 
medbringer madkurve med mange gode eksempler, som giver noget 
at holde oplæg ud fra. En del af deltagerne har jeg mødt før ved tid-
ligere arrangementer, og det giver hurtigt en god og livlig debat. Kl. 
18.30 er jeg hjemme igen og pakker jeg ud fra dagens arrangementer 
og lukker døren til klinikken. I morgen venter en ny spændende dag! 
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Digitalt understøttet rehabilitering af 
borgere med hoved-halskræft
I februar 2020 blev der på sundhed.dk lanceret et digitalt understøt-
tet rehabiliteringstilbud til borgere med hoved- halskræft. Tilbuddet, 
som er en del af hjemmesiden www.sundhed.dk, er udarbejdet af det 
kommunale rehabiliteringscenter Center for Kræft og Sundhed Kø-
benhavn i tæt samarbejde med sundhed.dk, sundhedsprofessionelle 
i hele landet og Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft. 
Projektet er støttet af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen. 

Tilbuddet har fokus på to målgrupper
Sundhedsprofessionelle:  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/
opslag-og-vaerktoejer/rehabilitering-hoved-halskraeft/
Borgere og pårørende: https://www.sundhed.dk/borger/behand-
ling-og-rettigheder/kraeft/hoved-halskraeft/

Hjælp til diætister
I området for sundhedsprofessionelle kan du som diætist søge viden 
om de typiske kostrelaterede udfordringer og ernæringsmæssige risici, 
der kan opstå hos borgere med hoved-halskræft. 

Her kan du finde en guide til spørgsmål, du kan stille i din kosta-
namnese samt konkrete praktiske anvisninger for, hvordan borgerne 
vejledes til at komme i gang med at spise igen efter endt behandling. 
Du kan hurtigt få indsigt i patientgruppens ernæringsproblemer, og 
hvordan du griber den diætetiske praksis an. 
På området for sundhedsprofessionelle finder du også vejledningsma-
teriale til print og udlevering som fx energi- og proteintabel, spise-
guide, konsistenscirkel og meget andet.
Materialet kan bruges som et visuelt værktøj for erfarne diætister på 
hoved- halskræftområdet, men er særligt anvendeligt og retningsan-
visende for de diætister, der er nye i faget eller ikke har erfaring på 
området. 

Det digitalt understøttede rehabiliteringstilbud er skabt af et tvær-
fagligt og tværsektorielt team af erfarne sundhedsprofessionelle på 
området (læger, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psyko-
loger og diætister) til anvendelse i tværfaglig praksis. Du kan derfor 
også finde instrukser om genoptræning af tygge- og synkefunktion, 
vejledning om fysisk træning, viden om bivirkninger, senfølger, pro-
blemer med tale og de psykiske og sociale problemstillinger, der kan 
opstå for borgerne.  

Råd til borgerne
Det andet område er målrettet borgere med hoved-halskræft og 
deres pårørende. Her er der adgang til fakta, råd og vejledning om 
blandt andet kost og ernæring, sygdom, behandling og senfølger.  
Der er små film, hvor diætist Gitte Ploug Balling giver råd og vejled-
ning omkring kost og konsistens og små film med patientcases og 
podcasts. 

Sådan bruger diætist Gitte Ploug Balling siden i sin daglige kliniske praksis i Center for Kræft og Sundhed 
København  
 
”Jeg har fokus på at gøre mine patienter opmærksomme på, at siden eksisterer og er tilgængelig. De forskellige råd og 
vejledninger understøtter den intervention, som jeg har med den enkelte. Mange af de grafiske fremstillinger kan med 
fordel printes og udleveres til patienterne, fx konsistenscirklen og energi- og proteintabellen, så patienterne kan have 
inspirationen hængende hjemme på køleskabet. Jeg oplever, at mange af mine patienter er glade for de små film, der er 
på siden. Hoved-halskræftpatienter er en meget overset patientgruppe, og det er vigtigt, at der nu er et sted, hvor de kan 
få vejledning, og hvor alle kan finde patienthistorier at spejle sig i.”Mail: TF11@kk.dk

Konsistenscirklen: Efter en længere periode på sondemad eller tilskudsdrikke 

må mad med forskellig konsistens gradvist introduceres. Konsistenscirklen 

illustrerer hvorledes man gradvist kan udfordres med forskellige konsistenser.

INSPIRATION OG VIDEN

25



NYE BØGER

Modtag en ny bog  
- og anmeld den i Diætisten
Bogen kan beholdes og ønske om anmeldelse sker efter efter først til mølle-princippet. 
Skriv en mail til redaktor@diaetist.dk og få bogen tilsendt.
Annoncering af bøgerne her beror på pressemeddelelser.

Stormkøkkenet - en kogebog til udefolket

Forfattere: Jesper Rais, Dennis Rafn og Mads Falck Valentin-Hjorth 
Forlaget Fritid
Er udkommet.

Den primære forfatter Jesper Rais er ivrig bruger af naturen både som fotograf og som friluf-
tentusiast. På sine ture er han optaget af at tage smukke billeder og nyde samværet med sin 
familie og sine venner, gerne samlet omkring et måltid. Det er ikke altid, at vejret eller tiden er 
til at lave mad over bål, hvorfor Jesper har taget initiativ til denne kogebog, der præsenterer 30 
opskrifter, som alle kan laves på et stormkøkken. Det giver frihed til at pakke let på den længere 
tur ud i vildmarken, men også muligheden for blot en eftermiddag at tage familien med ud i 
naturen og spise for at samles om måltidet på en anden måde end i hjemmet. Ud over bogens 
mange opskrifter er der også forslag til apps, der kan være givende at have på sin telefon.

Madro

Forfattere: Anne Gaardmand og Morten Elsøe (billedet)
Politikens Forlag 
Udkommer 11. juni 2020

Hvad stiller man op, når familiens måltider har udviklet sig til en kampscene, der dræner alle par-
ter for energi? Når børnene snerper læberne sammen ved synet af fisk og grøntsager eller hug-
ger maden i sig og spiser meget mere, end de egentlig har brug for. Forsøger man som forælder 
at styre børnenes spisning, ender det ofte med sure miner – eller dårlige, kortsigtede løsninger i 
desperation for at redde stemningen omkring spisebordet. F.eks. bestikkelse: Hvis du spiser din 
broccoli, skal du nok få en is bagefter. Ifølge forfatterne til denne bog lider alt for mange danske 
børnefamilier af madstress. Som forælder føler man sig magtesløs og skyldbetynget, fordi man 
så gerne vil have sunde børn. Men man risikerer let at falde i en af de mange fælder, som får 
madstressen til at accelerere. Især hvis man selv har et problematisk forhold til mad. 

Forfatterne har begge en ernæringsfaglig baggrund, men arbejder i dag primært med ad-
færdspsykologi og vaneændringer. Og de er begge to forældre og kender udfordringerne ved 
middagsbordet. ”Motivationen til at skrive bogen opstod, fordi vi var bange for, at vores egne 
børn skulle komme til at bruge alt for mange mentale kræfter på sundheds- og slankeræset. 
Vi vil så gerne hjælpe dem og andre børn med at forblive i lykkelig uvidenhed om ligegyldige 
og uopnåelige sundhedsidealer og dermed skåne dem for den madstress, som de fleste voksne 
tumler med. Det gælder om at lære sine børn at elske al slags mad, både broccoli, fisk og cho-
kolade, så det bliver ubesværet og naturligt for dem at spise lidt af det hele. Og det findes der 
heldigvis gode metoder til,” lover de. I Madro viser forfatterne vejen ud af de typiske madfælder 
med effektive strategier til at inspirere sine børn til at turde smage og lære at kunne lide madva-
rer, de plejer at afvise, bl.a. ved at appellere til deres legelyst, nysgerrighed og kreativitet.
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E-mail:  tk@diaetist.dk

Ansvarlig for kommunikation og NCP
Luise Persson Kopp
E-mail: lk@diaetist.dk og  
kommunikation@diaetist.dk

Ansvarlig for rammeplaner
Christian Antoniussen
E-mail: ca@diaetist.dk

Øvrig bestyrelse
Louise Rasmussen
E-mail: lr@diaetist.dk
Randi Tobberup
E-mail: rt@diaetist.dk

REDAKTIONSUDVALG
Jette Thomsen Fabricius 
Dorte Sunke Knudsen 
Trine Klindt 
Christian Antoniussen 

Redaktør Anne W. Ravn
E-mail: redaktor@diaetist.dk

KALENDER ’20
Hold dig opdateret om arrangementer og kurser på www.kost.dk/fakd

Når mad ikke handler om mad
Temamøder om spiseforstyrrelser i hver af de fem regioner.
Tid, sted og tilmelding via kost.dk/kurser.

DSKE årsmøde 2020 - UDSAT
Tid: 15. maj 2020; tilmeldingsfrist 19. april 2020 
Sted: Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28,1253 København K

Folkemødet på Bornholm - AFLYST
Tid og sted: 11.-14. juni, Allinge

Ernæringsfaglig behandling af spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og BED)
Tid og sted: 19. juni, FaKD, København; tilmelding på kost.dk/kurser

The Rehabilitation International World Congress 2020 
Tid og sted: 8.-10. september, Aarhus
https://www.riworldcongress2020.com/

International Congress in Dietetics
Tid og sted: 15.-18. september, Cape Town, Sydafrika
http://www.icda2020.com/

42nd ESPEN Congress 2020 
Tid og sted: Lyon, 19.-22. september 2020

6th International Vitamin Conference 
Tid og sted: 22.-25. september, København
Abstract submission: 10 May 2020 på mail@vitaminconfernce.com
  
Hjerteforeningens sundhedskonference 2020
Tid og sted: 29. september, ODEON, Odense
Tilmelding: sundhedskonference@hjerteforeningen.dk

ONCA - Optimal Nutrition Care for All
Tid og sted: November, København 
https://ec.europa.eu/eip/ageing/commitments-tracker/a3/optimal-nutritional-care-all-onca_en

Skriv til redaktor@diaetist.dk med dine øn-
sker og ideer eller dit eget bidrag til bladene 
i 2020.

Diætisten i 2020
I forbindelse med samsending med K og E’s 
blade udkommer Diætisten i 2020 i februar, 
marts, maj, august, september og december. 
Deadline er ca. seks uger før udgivelsen.
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Fresubin® 2 kcal DRINK

Genvejen til 
energi, protein, 
vitaminer og 
mineraler

Vi har samlet de 8 bedste smagsvarianter i 
Fresubin Startpakke, så patienten kan smage 
sig frem til sine favoritter.
1.  Fresubin 2 kcal DRINK Skovbær
2.  Fresubin 2 kcal DRINK Vanille
3.  Fresubin 2 kcal DRINK Cappuccino
4. Fresubin 2 kcal DRINK Abrikos-Fersken
5.  Fresubin 2 kcal DRINK Karamel
6. Fresubin 2 kcal DRINK Neutral
7.  Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Chokolade
8. Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Lemon

E
N

_0
2

11/D
ecem

b
er 20

19

8. Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Lemon
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