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Mødet med etniske minoriteter

Ernæringsmæssige udfordringer

Vi forføres til at spise mere



Mon ikke vi alle er blevet spurgt på et eller andet tidspunkt ”hvad laver en diætist

egentlig?” Højst tænkeligt efter at have hørt alle andre udtale sig skråsikkert om,

hvor ”nemt” det er, det der med kosten?

Ja, man kan næsten gribe sig selv i at hoppe med på spøgen – og så alligevel

ikke.

Vores blad denne gang er et godt eksempel på, at vores arbejde ikke er så ”nemt”.

Der er brug for mange kompetencer, når man arbejder med et meget alsidigt fag:

Arbejdet med organisering af diætister: Som opfølgning på artiklen om diætister-

ne i Region Syd i sidste nummer har vi til inspiration denne gang et andet eksem-

pel på, hvordan diætister kan organisere sig.

Arbejdet med vores patienter: Denne gang med etniske minoriteter - en udfor-

drende patientgruppe at arbejde med. Det kræver indsigt i kulturmæssige for-

skelle og forståelse for disse. Og ikke mindst evnen til at gå ind i en dialog med

patienten, hvilket ofte besværliggøres af nødvendigheden for brug af tolk.

Arbejdet med fødevarer: Vi arbejder ikke kun med selve kosten men også fødeva-

rers udformning, sammensætning, portionsstørrelser, emballage og her ligefrem

måden at servere dem på.

Arbejdet med specifikke sygdomme: Hjertekarsygdom, en skjult kvindesygdom.

Arbejdet med patienters motivation og behandlingsmål: Det er vigtigt at lytte til

patienten, og her er det virkelig, at vi diætister kan gøre en forskel. Og alligevel

skal vi huske på, at patienten også har sin egen dagsorden, som er vigtig at få frem.

Ovenstående er alt sammen gode eksempler på, hvor komplekst det arbejde er,

der opfattes som ”nemt”, og hvor mange kompetencer diætister skal have for at

kunne udføre det.

Når dette nummer er på gaden, vil der være sendt et brev ud til regionerne og de

nye kommuner, hvori vi forsøger at formulere og forklare denne alsidighed. Hvad

kan en diætist – i forhold til så mange andre? Hvordan

kan vi arbejde, hvad er vores kompetencer, hvad inde-

holder faget. For det kan være svært også for os selv

at favne de mange forskellige arbejdsopgaver og fag-

og patientgrupper, vi kan komme i berøring med i

løbet af vores arbejdsdag. Og dermed svært at forkla-

re andre, hvor meget vi kan, og hvor mange sammen-

hænge vi kan indgå i.

Det har vi nu taget fat på til fælles gavn.
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HUSK er et 100% naturligt fiberprodukt, som alene består af skallerne fra planten Ispaghula. HUSK er et afførende naturlægemiddel ved forstoppelse og træg mave. Naturlægemiddel
til lindring af midlertidig ublodig diarré i kortere tid. Naturlægemiddel ved behov for øget fiberindtag, f.eks. som supplement ved irritabel tyktarm, når lægen har udelukket anden
årsag til symptomerne. Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere forhøjet indhold af kolesterol i blodet i forbindelse med diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke
er påkrævet. HUSK bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. HUSK skal altid indtages med rigeligt væske. For ringe væskeindtagelse kan medføre forstoppelse.
Fiberindholdet kan, især i de første dage, give mavesmerter og øget tarmluft. Allergiske reaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde. Læs altid indlægssedlen grundigt igennem inden brug.
Vejl. Priser: 200 g: 46,00 kr., 450 g: 91,85 kr., 1000 g: 175,00 kr.

Når maven er god, er alting godt. Selv den mest hektiske hverdag bliver
nemmere at klare, når maven bare fungerer. Med HUSK er det hverken
svært eller tidskrævende.

HUSK er frøskaller fra en indisk plante med et meget højt indhold af fibre
(85%). HUSK modvirker forstoppelse, træg mave, diarré og irritabel tyktarm
på en 100% naturlig måde – samtidig får du glæde af fibrenes kolesterol-
sænkende effekt.

HUSK er den direkte vej til en glad mave.

N Å R M AV E N E R G O D …

w w w. h u s k . d k



S
ID

E
M

Ø
D
E
T

M
E
D

E
T
N

IS
K
E

M
IN

O
R
IT

E
T
E
R

–
H
V
O

R
D
A
N

K
A
N

V
I

G
Ø

R
E

D
E
T

B
E
D
R
E

5

Mødet med etniske minoriteter
– hvordan kan vi gøre det bedre

Nogle undersøgelser har desuden fundet

en forøget forekomst af visse typer af

kostrelateret risikoadfærd, sygelighed og

dødelighed blandt etniske minoriteter i

vestlige lande sammenlignet med bag-

grundsbefolkningerne, men resultaterne

er dog ikke entydige (1-8).

For at bedre sundheden blandt etniske

minoriteter er der behov for indsat-

ser på en række områder, herunder

i forhold til sundhedsprofessionel-

les møder med disse borgere.

Disse møder opleves af nogle

sundhedsprofessionelle som

vanskelige at håndtere,

blandt andet fordi sprogvan-

skeligheder kan gøre det

svært at opnå en tilfredsstillen-

de kommunikation mellem par-

terne (9,10). I denne artikel vil

vi belyse, hvilke forhold, der

kan være med til at forklare de vanskelig-

heder, der kan opstå i mødet mellem

sundhedsprofessionelle og etniske minori-

teter, og vi vil pege på nogle

muligheder for at bedre dette

møde. Indledningsvis vil vi

dog kort beskrive de van-

skeligheder, der kan

være, når man ønsker

at definere gruppen af

borgere med etnisk

minoritetsbaggrund i

Danmark.

Hvad er en etnisk gruppe
En etnisk gruppe kan kort define-

res som en gruppe med fælles

normer og værdier. Mere detal-

jeret kan en etnisk gruppes fæl-

lestræk baseres på bl.a. geogra-

fisk oprindelsessted, historie,

identitetsfølelse, familieanlig-

gender, sprog, værdier, kulturelle normer,

religiøse traditioner, litteratur, musik,

madkultur mv. Som definitionen antyder,

kan mennesker skifte etnisk gruppe alt

efter tid og kontekst.

Alle har en etnisk baggrund
Ud fra ovenstående definition er også etni-

ske danskere del af en eller flere etniske

grupper. Og dette etniske tilhørsforhold

har betydning for sundhed, fx mad- og

motionsvaner og det sociale netværks rol-

le i forbindelse med livstruende sygdom-

me. Hvis vi tænker på etniske danskere

som personer, hvor man selv, forældre,

bedsteforældre og måske oldeforældre er

født i Danmark, er det klart, at der vil

være variationer også mellem etniske dan-

skere. Der kan fx være forskelle generati-

oner imellem, mellem land- og byboere

eller mellem forskellige socioøkonomiske

grupper. Eller der kan være forskelle alt

efter hvilke erfaringer, man som individ

har gjort sig i sit eget liv. Sådanne forskel-

le vil selvsagt også eksistere for menne-

sker med tyrkisk baggrund i Danmark,

og derfor er det vanskeligt at generalisere

Borgere med anden etnisk baggrund end dansk udgør en

stigende andel af befolkningen i Danmark og er dermed

en gruppe, der bør medtænkes i indretning af sundheds-

væsenets ydelser, også i forhold til forebyggende indsat-

ser inden for kostområdet.

ARTIKEL

Af Anna Mygind, Sundhedskonsulent, Folkesundhed København,
Københavns Kommune og Maria Kristiansen, Ph-d studerende,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
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ARTIKEL

i forhold til forskellige etniske minoritets-

grupper, fx i forhold til viden om og opfat-

telser af sundhed og sygdom.

Forskellighed – men også
fællestræk
Trods den store forskellighed blandt bor-

gere med etnisk minoritetsbaggrund, er

der en række forhold, der i højere grad

gør sig gældende for disse borgere, og

som kan være en del af forklaringen på

både risikoadfærd og sygdom blandt dis-

se mennesker, men også på de vanskelig-

heder, der kan være i deres møde med

sundhedsvæsenet. Disse fællestræk vil

blive gennemgået nedenfor.

Socioøkonomisk sårbarhed
Etniske minoriteter fra ikke-vestlige lan-

de* er ofte mere sårbare end etniske dan-

skere i form af lavere indkomst, kortere

uddannelse og flere uden for arbejdsmar-

kedet(11,12). Denne socioøkonomiske

udsathed kan – ligesom for etniske dan-

skere, der er socio-

økonomisk

udsatte –

føre til

øget

risi-

koadfærd, sygelighed og dødelighed.

Det er dog nødvendigt at huske på, at der

også blandt mennesker med lav indkomst

eller uden for arbejdsmarkedet er forskel-

le relateret til fx sundhedsadfærd. Og dis-

se forskelle er muligvis endnu større

blandt etniske minoriteter end blandt etni-

ske danskere. Migration kan nemlig føre

til et fald i socialgruppe uden ret mange

muligheder for mobilitet – tænk bare på fx

en iransk uddannet læge, der i dag er taxa-

chauffør, og ikke kan få arbejde som læge

på grund af sprogbarrierer, fordomme

blandt ansættelsesansvarlige samt admini-

strative problemer med at meritere uden-

landske uddannelser. Der kan derfor være

flere sociale ressourcer blandt etniske

minoriteter end blandt etniske danskere,

hvis de befinder sig i de lavere socialgrup-

per. Og disse ressourcer kan vi arbejde

med i den sundhedsfaglige indsats.

Boligmæssig sårbarhed
Borgere med etnisk minoritetsbaggrund

kan ofte være bosiddende i lokalsamfund

præget af manglende fysiske ressourcer,

og er derfor udsatte i forhold til de sund-

hedsmæssige konsekvenser heraf (13).

Netop det lokalsamfund, man bor i, har

betydning for ens sundhed.

Eksempelvis kan nogle af forholdene –

såsom manglende rekreative områder,

ringe udbud af friske fødevarer, ringe

trafiksikkerhed eller utryghedsproble-

mer – være barrierer for at være

fysisk aktiv, spise sundt eller etablere

sociale relationer til andre i lokalsam-

fundet (12,14).

Sprogmæssig sårbarhed

En yderligere type sårbarhed, der er

udbredt blandt etniske minoriteter, relate-

rer sig til manglende sprogkundskaber.

Vanskeligheder ved at bruge det danske

sprog i dets forskellige nuancer er en bar-

riere for adgang til god kommunikation,

fx i mødet med diætisten. Desuden gør

den sprogmæssige sårbarhed det også

vanskeligt at få adgang til de mange skrift-

lige informationer, der omhandler sund-

hed, eksempelvis kostrådene og opbyg-

ningen af sundhedsvæsenet. Endelig kan

den sprogmæssige sårbarhed føre til øget

følelse af afstand til det omgivende sam-

fund, da begrænsede danskkundskaber

kan mindske viden om og indflydelse på

politiske beslutninger på både lokalt og

mere nationalt niveau.

Psykosocial sårbarhed
En del af de etniske minoritetsborgere er

ydermere sårbare som følge af, at de er

tilflyttere – migranter – i Danmark.

Migration fra én kulturel setting til en

anden medfører ofte stress. Desuden

indebærer migration ofte en række tab,

bl.a. af socialt netværk og kulturelle refe-

rencepunkter i hverdagen (12). Stress og

tab kan medføre psykosociale problemer.

Langsigtede konsekvenser af ens

nuværende adfærd fortrænges dermed

oftere af mere akutte problemstillinger –

en situation, som ikke-migranter med psy-

kosociale problemer også vil kunne nikke

genkendende til. Migration kan i tillæg

hertil føre til en ændring af tidsopfattelsen

på den måde, at migranten i højere grad

fokuserer på fortiden og nutiden end på

fremtiden og i mindre grad tænker en

eksisterende risikoadfærd som sammen-

hængende med fremtidige helbredsudfald

(12). En sådan ændring af tidsopfattelsen

synes relateret til såvel selve migrationen

som til de psykosociale forhold efter

migrationen i form af eksempelvis

arbejdsløshed og marginalisering. Disse

psykosociale forhold er desuden relateret

D I Æ T I S T E N N R . 8 6 - 2 0 0 7

* En hyppigt brugt inddeling af de
etniske minoriteter er inddelingen
i, om man har oprindelse i et vest-
ligt eller et ikke-vestligt land (den-
ne definition benyttes af fx Dan-
marks Statistik, og den benyttes
også ofte af Socialforskningsinsti-
tuttet, hvorfra disse data stammer).
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til det at være minoritet i et samfund.

Minoritetsstatus indebærer ofte, at man

oplever vanskeligheder med at opnå aner-

kendelse og legitimitet i det omgivende

samfund. Dette bidrager yderligere til den

psykosociale sårbarhed, der kan gøre

sundhed mindre relevant at håndtere (12).

I en interviewundersøgelse fra Folke-

sundhed København blev nogle af de sam-

menhænge, der kan være mellem migrati-

on og psykosociale problemer, tydelig-

gjort (15). Et citat fra en tyrkiskfødt mand

med børn i teenage-alderen lyder:

”Pludselig opdager du, at børnene vokser op

og er fremmedgjorte for deres far, og du

føler, at du ikke har gjort din farrolle

ordentligt. Når du kommer til det punkt,

[…] så lukker man sig langsomt inde i sig

selv og gider ikke dyrke sport eller det sunde

liv. Fordi du mister din familie og dine

børn, du kan ikke få en løsning til de pro-

blemer. Fordi hvis de tager mig til verdens

bedste, dyreste luksuscenter [han mener fit-

nesscenter], så giver det mig ikke nogen livs-

glæde, hvis jeg ikke har min kone og mine

børn. Hvis jeg har det dårligt med min

kone, hvis jeg ikke har det godt med mine

børn, hvis jeg ikke kan besvare deres spørgs-

mål ordentligt, så kan de tilbyde mig et slot,

men det giver ingen livsglæde. Man bliver

ulykkelig, depressiv og trækker sig tilbage

fra jobbet. Man vil ikke engang gå på arbej-

de, man vil bare være hjemme” (15).

Interviewpersonen her oplever fremmed-

gjorthed og magtesløshed i forhold til

familien og arbejdsmarkedet, og han ople-

ver derfor et manglende overskud til at

træffe sunde valg.

Det er vigtigt at understrege, at forskellig-

heden blandt gruppen af etniske minorite-

ter er stor, og at sårbarheden – om den så

er relateret til socioøkonomi, boligforhold,

sprogforhold, psykosociale forhold eller

kombinationer heraf – er influeret af en

lang række andre faktorer, der varierer

mellem individer. Eksempler herpå er det

sociale netværk, det personlige overskud,

handlekompetence, tidligere erfaringer

med respons på sårbarhed mv. Det er der-

for vigtigt at undgå at vurdere alle etniske

minoritetsborgere som sårbare. Derimod

bør man være opmærksom på, at sårbar-

hed muligvis kan eksistere for en given

person, og hvilken effekt sårbarheden

kan have på mulighederne for at agere

forebyggende.

Konsekvenser af sårbarheden
Etniske minoriteter er som samlet gruppe

mere sårbar end etniske danskere. Den

øgede sårbarhed formodes at bevirke

øget risikoadfærd og sygelighed, og des-

uden er barrierer og muligheder for fore-

byggelsesinitiativer relateret til denne

sårbarhed. I tråd hermed havde inter-

viewpersonerne i førnævnte interview-

undersøgelse en viden om sunde mad-

og motionsvaner, der i meget høj grad

lægger sig op af de 8 nationale kostråd –

men de havde desuden også mange oplev-

elser af, at disse vaner var svære at bryde

grundet blandt andet ovennævnte sårbar-

hed (15). Der er således behov for, at

forebyggelsesindsatser tager hensyn til de

levekår, det enkelte individ eller den kon-

krete målgruppe lever under. Og behov

for at man i forebyggelsesindsatser aner-

kender, at viden om sundhed – især for

sårbare målgrupper – ikke altid er nok til

at bevirke en ændret sundhedsadfærd.

Derimod bør den konkrete målgruppes

barrierer og ressourcer for en sundere

adfærd identificeres, og design af initiativ-

erne bør afspejle disse.

Andre konsekvenser af øget sårbarhed

kan – som omtalt i starten af artiklen –

være vanskeligheder ved at indgå i møder

med sundhedsvæsenet med konsekven-

ser for både borgernes udbytte af dette

møde og for de sundhedsprofessionelles

oplevelser af mødet. Også andre grupper i

samfundet kan have særlige behov – såle-

des vil mange af de ovenfor omtalte for-

hold i nogen udstrækning gøre sig gæl-

dende også for etniske danskere, der er

socialt udsatte (16).

I det følgende vil vi mere specifikt beskri-

ve forhold inden for kostområdet.

Etniske minoriteters oplevelser i
forhold til kost og kostændringer
Formålet med ovenstående interview-

undersøgelse var blandt andet at afdække
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muligheder og barrierer for etniske mino-

riteters brug af kostinterventioner, herun-

der primært undervisning om kost i teori

og praksis (15). Etniske minoriteters kost-

vaner og holdninger til sund kost er

meget mangelfuldt

undersøgt i Danmark, og interviewunder-

søgelsen blandt etniske minoriteter i

Københavns Kommune skulle danne bag-

grund for indretningen af mere målrette-

de indsatser rettet mod denne gruppe.

Undersøgelsen blev foretaget blandt

mænd og kvinder med pakistansk, soma-

lisk eller tyrkisk baggrund bosiddende i

to boligområder i København, hvor der

bor mange med etnisk minoritetsbag-

grund. Mange af interviewpersonerne var

syge (særligt diabetes) og var i øvrigt

marginaliserede i forhold til arbejdsmar-

kedet. Metodemæssigt benyttede vi

enkelt- og gruppeinterviews, og vi måtte i

mange af interviewene gøre brug af tolk.

Ofte er der blandt sundhedsprofessionelle

en opfattelse af, at etniske minoriteter har

mere usunde kostvaner og er mindre

motiverede for kostændringer. Vi fandt i

vores undersøgelse mange tegn på det

modsatte – men det skal her naturligvis

understreges, at en del af interviewperso-

nerne havde været i kontakt med sund-

hedsvæsnet i relation til fx diabetes eller

hjertekarsygdom og dermed også deres

kostadfærd. Mange opfattede sund kost

som vigtigt både for at undgå sygdom og

for at fremme generel trivsel. Adspurgt

om, hvad der så udgør sund kost, talte

mange af interviewpersonerne om, at

frugt, grønt og fisk var sundt, mens fedt

og sukker blev opfattet som usundt. Ifølge

interviewpersonerne betød portionsstør-

relser også noget for, om ens kostvaner

var sunde. Flere talte også om, at frugt og

grønt skulle være økologisk for at være

rigtigt sundt. Ligeledes berettede flere

om, at tilberedning var vigtig for sunde

kostvaner. Vi fandt en tydelig relation mel-

lem interviewpersonernes fortællinger og

de nationale kostråd, og mange var moti-

verede for at ændre kostvaner. En ældre

somalisk kvinde fortalte om hendes suc-

ces med at ændre kostvaner: ”Det eneste,

jeg spiser, det er rugbrød […]. Og grøntsa-

ger og frugter og sådan noget”(interview

med somalisk kvinde, diabetiker).
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Hvem er vi?

Artiklen er udarbejdet, da vi begge var

forskningsassistenter på Institut for

Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Universitet. Her udarbejdede vi bl.a.

interviewundersøgelsen, som er nævnt i

artiklen, for Folkesundhed København.

Vi er begge kandidater i Folkesund-

hedsvidenskab uddannet fra Køben-

havns Universitet i foråret 2005. Vi har

arbejdet med etniske minoriteter og

sundhed i mange forskellige sammen-

hænge, herunder i forhold til forebyg-

gelse og sundhedsfremme samt pati-

entmøder. Udover vores skriftlige for-

midling (se liste over udvalgte rappor-

ter i denne boks) holder vi oplæg for

sundhedsprofessionelle og etniske

minoriteter. I forbindelse med Diæ-

tistdagen d. 20. september 2006 holdt

vi oplæg om kulturmødet. Dias fra

dette oplæg kan ses her på

http://www.sst.dk/upload/forebyggel-

se/cff/etniske%20minoriteter/diaetist-

dag/diaetister_200906_am.pdf

Links til udvalgte rapporter:

Muligheder og barrierer for etniske

minoriteters brug af motions- og

kostinterventioner – en interview-

undersøgelse blandt etniske minorite-

ter i Københavns Kommune.

Kan downloades på www2.kk.dk/fol-

kesundhed/cfg.nsf/Files/Etniske,%20int

erviewundersøgelse.pdf/$file/Etniske,%

20interviewundersøgelse.pdf

Muligheder og barrierer for etniske

minoriteters brug af motions- og

kostinterventioner – en litteraturgen-

nemgang. Kan downloades på

www2.kk.dk/folkesundhed/cfg.nsf/Files

/Etniske,%20litteraturgennemgang.pdf

/$file/Etniske,%20litteraturgennem-

gang.pdf

Etniske minoriteters opfattelse af syg-

domsrisici - betydningen af etnicitet og

migration. Kan downloades på

www.sst.dk/upload/forebyggelse/cff/et

niske%20minoriteter/niels/etnisk_0305

06_endelig_rapport.pdf

Forebyggelse og sundhedsfremme

for etniske minoriteter – målgruppe-

inddragelse og organisatorisk for-

ankring. Kan downloades på

www.sst.dk/publ/Publ2006/CFF/Sufre

mme_etn/sufremme_etn.pdf

Borgerrettet forebyggelse og lighed

i sundhed - planlægning af forebyg-

gende indsatser til socialt udsatte

grupper. Kan downloades på

www.sst.dk/publ/Publ2007/CFF/LIS/bo

rgerret.pdf



Men flere talte om, at viden om sund kost

ikke altid er nok til at ændre usunde

vaner. Særligt oplevedes manglende psy-

kisk, socialt og økonomisk overskud som

en hindring for at spise sundere.

Og interviewpersonerne pegede på en

række forhold, der kunne gøre det nem-

mere at spise sundt. Fx hvis sund mad

ikke var så dyrt, hvis ens sociale netværk

støtter op om kostændringerne, hvis

arbejdet med kostændringer suppleres

med at arbejde med motionsvaner, og hvis

man supplerer viden om sund kost med

praktiske øvelser (gerne med udgangs-

punkt i egne kostvaner).

Hvad kan diætister gøre for at
opnå et bedre møde med etni-
ske minoriteter
Nogle diætisters erfaringer

I forbindelse med vores interviewunder-

søgelse talte vi med nogle diætister med

tilknytning til Motion og Kost på Recept.

Vi bad dem vurdere, hvad der kunne gøre

mødet bedre. Diætisterne fortalte, at bed-

re adgang til professionelle tolke og mere

tid – som følge af sprogbarrieren og for-

skelle i forventninger – er væsentligt for

at skabe muligheder for et bedre møde.

Mens interviewpersonerne efterspurgte

en kombination af teoretisk og praktisk

indlæring, mente diætisterne, at teoretisk

indlæring var væsentligst, og undervis-

ning i kostpraksis har begrænset effekt.

Nogle efterspurgte viden om etniske mi-

noriteters levekår og kostvaner – andre

mente, at det ikke er nødvendigt, da man

altid tager udgangspunkt i den enkeltes

individuelle forhold.

Afslutningsvis vil vi opstille en række

gode råd, der kan gøre mødet med etni-

ske minoriteter mere tilfredsstillende for

begge parter.

Gode råd til mødet med

etniske minoriteter

� Anerkend individuelle forskelle – husk,

at alle pakistanere ikke har samme

adfærd og barrierer for ændringer

� Vær mere eksplicit i kommunikationen

� Brug professionelle tolke ved behov

� Tag udgangspunkt i de individuelle

kostvaner

� Tag hensyn til økonomiske barrierer og

psykosociale forhold, fx via spørgsmål

som

� Hvordan tror du mulighederne er

for at gennemføre de ændringer, vi

har talt om?

� Hvad kan forhindre dig i at foretage

ændringerne?

� Hvad kan hjælpe dig med at foretage

ændringerne?

� Brug letlæseligt materiale, gerne med

illustrationer

� Kombiner gerne teori med praksis i det

omfang det er muligt �

Anna.mygind@suf.kk.dk

M.Kristiansen@pubhealth.ku.dk
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Mad og etniske minoriteter

Pleje af etniske minoriteter
Det betyder, at serviceomfanget er blevet

udvidet for køkkener og pleje. De skal

levere en ydelse, som vil være ukendt for

langt de fleste. Det drejer sig om relevan-

te madtilbud, madbestillinger, servering

og ikke mindst opfølgning på den enkel-

tes ernæringsstatus. Det tjener dog ikke

noget formål at omdanne menuplanen til

mere orientalske sanseoplevelser. Det

afgørende er at hæfte sig ved det, som er

væsentligt for den enkeltes madkultur.

Mange etniske minoriteter har levet i

Danmark i en årrække og er derfor ikke

fremmede overfor dansk madkultur.

Manglende integration er utvivlsomt med-

virkende til, at de ældre indvandrere

søger tryghed i den oprindelige kultur, og

selv om de fleste af disse ældre har levet i

Danmark i mange år og derfor ikke er

ukendt med dansk madkultur, har de

bibeholdt træk af deres egen madkultur,

som det er afgørende ikke at miste.

De færreste ældre håber, at de en dag får

behov for at flytte på plejehjem eller

anden plejehjemslignede bolig mv. Dette

gælder i høj grad også for ældre indvan-

drere. De er opvokset i en kultur, hvor det

er naturligt, at familien tager sig af de

ældre, når de ikke længere kan klare sig

selv. De ønsker og håber, at familien vil

tage sig af dem, men er også bevidste og

usikre på, hvordan deres alderdom egent-

lig vil blive, hvis de får behov for hjælp.

De oplever, at der sker et opbrud i de tra-

ditionelle familie- og kønsrollemønstre, og

at det ikke er sikkert, at familien kan træ-

de til, hvis de får plejemæssige behov.

De ældre, der flytter på plejehjem eller på

anden måde modtager serviceydelser fra

det offentlige, er bange for at føle sig iso-

lerede og fremmede, da deres danskkund-

skaber for denne aldersgruppe er be-

grænsede, muligvis taler og forstår de slet

ikke dansk.

De har ligeledes svært ved at forestille

sig, at blive passet af fremmede og føler

det vanskeligt at skulle leve med fx frem-

mede madvaner og skikke.

Hvordan kan opgaven gribes an
En mulig indgang til opgaven for køkken

og pleje kunne være inspiration og fleksi-

bilitet. Det vil være ressourcekrævende i

begyndelsen. Væsentlig er at fastholde, at

det kun drejer sig om enkelte basisfødeva-

rer, som er afgørende for den enkelte.

Det handler om et hurtigt og nyttigt red-

skab i forbindelse med valg af mad og drik-

ke. Det kan i praksis løses ved forskellige

kommunikationsmodeller som fx en billed-

tolk. Spørgsmålet er ikke alene om, hvad

der serveres på tallerkenen, men også som

det er tilfældet med den velkendte danske

gruppe, hvordan og i hvilke sociale sam-

menhænge maden tilbydes.

Endelig er der spørgsmålet om den enkel-

te indvandrers fornødne tillid til at den

mad og drikke, der tilbydes, er i overens-

stemmelse med de regler, som deres reli-

gion foreskriver. Det vil kræve en tæt kon-

I takt med at der er kommet flere etniske minoriteter til

Danmark er behovet for offentlig måltidsservice til denne

meget forskellige gruppe blevet en realitet. De etniske

minoriteter udgør ikke en homogen gruppe, derfor er

det væsentligt, at have tilstrækkelig viden om disse grup-

pers forskellige madkultur. Der skal kunne tilbydes mad

og drikke, som kan tilgodese borgere med anden etnisk

baggrund end dansk, såvel madkulturelt som med passen-

de energi- og næringsstoffer.

ARTIKEL

Af Bente Leed, Økonoma, madhistoriker, cand. mag., free lance
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takt og stor tålmodighed, at

gøre en troende muslim helt

tryg vedrørende mad og drik-

ke.

For at give den enkelte en god

start, kræver det de rette red-

skaber for køkken og pleje.

Usikkerhed og misforståelser

skal minimeres fra begyndel-

sen. Det vil kræve nytænkning

på flere niveauer, og det vil

give plejen og køkkenet langt

mere nuancerede rutiner i

dagligdagen.

Madkulturen er væsentlig for

fastholdelse af den enkeltes

identitet og livsglæde, som er

grundlæggende for alle mennesker.

Derfor er det vigtigt, at dele af madkultu-

ren kan genkendes i de daglige måltider.

Der gælder det samme for alle uanset

madkultur. Hvis den enkelte ingen lyst

har til den mad og drikke, der bliver ser-

veret, så bliver den ikke spist eller druk-

ket. En alvorlig følge kan nemt blive, at

der vil opstå alvorlige ernæringsproble-

mer.

Den mad vi spiser er dybt forankret i soci-

al identitet og kultur. Mad sættes gerne i

forbindelse med sundhed, men ofte på

forskellige måder i forskellige kulturer.

Det kan give anledning til misforståelser

og problemer omkring, hvad der er sundt

og rigtigt at spise.

Omkring sundheds- og sygdomsopfattel-

sers indflydelse på madvaner anbefales at

læse: Fødevaredirektoratet: Maden hos

indvandrere og flygtninge i Danmark

2002 (kap. 4).

Madtraditioner
Undersøgelser fra bl.a. Sverige blandt ind-

vandrere og flygtninge viser, at det er den

stivelsesholdige basismad, der sidst gives

afkald på. Dvs. at brød, ris, bulgur, cous

cous, majs, søde kartofler, m.fl. er vigtige

at servere efter traditionerne. Basismaden

kan tilberedes med fx olie, fed yoghurt

eller kokosmælk, således at portionsstør-

relsen kan minimeres ved manglende

appetit. Der findes mange kogebøger og

man kan spørge den enkelte bruger, hvis

det er muligt. Tilberedningen er ofte

enkel, det nye for det danske køkken vil

være brugen af krydderurter og krydde-

rier. Duft, syn og smag er af afgørende

betydning for lysten til at spise og her

spiller krydderurter og krydderierne en

afgørende rolle.

Det er velkendt

for de fle-

ste

danskere, at ved udenlandsrej-

ser/ophold i en længere perio-

de, vil man ofte længes efter fx

dansk rugbrød, dansk hakkebøf

med bløde løg, brun sovs, kar-

tofler og asier.

Det er ens for alle, den madkul-

tur som er den oprindelige, kan

ikke glemmes og vil dukke op

muligvis især for svage ældre,

når der ikke er så meget andet

at være optaget af.

Indvandrere og flygtninge med-

bringer deres madkultur til

Danmark. I de senere år har

mange danskere rejst og bragt

store dele af Mellemøstens mad-

kultur til Danmark. Det har medført, at

der i dag findes indvandrerbutikker i de

fleste byer i Danmark, ligesom der findes

restauranter og gadekøkkener med mad

fra disse kulturer. Det har ligeledes givet

sig udtryk i en livlig udgivelse af koge-

bøger. Viden om disse madkulturer og

fødevarer til brug ved planlægning, frem-

stilling og servering af forskellige madkul-

turers daglige mad og drikke er således

til rådighed i rigt mål.
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Ældrepleje af etniske
minoriteter
Inden for ældreområdet bør det være

muligt at søge at tilpasse ældreplejens til-

bud, så de i langt højere grad end det er

tilfældet i dag, også ville kunne imøde-

komme de ældre indvandreres behov.

Dette kunne bl.a. gøres ved at etablere

særlige etniske enheder på de eksisteren-

de plejehjem, hvor der er mulighed for at

samle ældre med samme sprog og kultu-

relle baggrund i mindre grupper, hvor der

er ansat tosprogede plejemedarbejdere og

hvor særlige ønsker omkring kost, cere-

monier, helligdage, festligheder samt

andre særlige religiøse/kulturelle hensyn

søges imødekommet.

Den ældre indvandrer, der flytter ind på et

dansk plejehjem blandt danske ældre, vil

sandsynligvis - på den ene eller den anden

måde/i større eller mindre grad - skille

sig ud fra de øvrige beboere. Det kan

være pga. påklædningen, sproget, andre

skikke og traditioner og/eller en anden

madkultur. Er det familien, der kommer

med forplejningen, vil den ældre på den

ene side føle sig tryg ved at få de kendte

(og tilladte) madretter, men på den anden

side vil risikoen for at den ældre vil føle

sig udenfor det sociale samvær med de

øvrige beboere under måltidet være stor.

Det vil være en stor opgave at løse for ple-

jen.

Madmodel
Dansk madkultur er siden 1960´erne ble-

vet inspireret af Mellemøsten og middel-

havslandenes madkultur. Pizza, pasta, bul-

gur, hvidt madbrød, forskellige frugter og

olivenolie, græsk yoghurt og meget mere

indgår i mange danskeres daglige valg af
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Middelhavsdiæt

Daglig basis mad:

Brød, pasta, ris, couc cous, polenta

Andre korn og gryn samt kartofler

Bælgfrugter, grønsager og frugt

Olivenolie

Ost og yoghurt

Vin

Ugentligt indgår:

Fisk

Kylling

Æg

Søde sager: Is, kager o.lign.

Månedligt - få gange:

Kød

Dansk menu Parkistansk menu



mad og måltider. Det betyder, at de offent-

lige storkøkkener ikke står fremmede

overfor at skulle tage andre dele af for-

skellige madkulturer ind og ikke mindst

som professionelle madaktører kunne til-

byde de potentielle brugere et genkende-

ligt måltid eller dele deraf.

Dansk madkultur er derved i høj grad ble-

vet inspireret af international mad og drik-

ke. Denne madkultur skal nu udvikles og

serveres i storkøkkener, hvor de skal ind-

gå i den daglige pleje af ældre etniske mi-

noriteter på plejehjem, i hjemmepleje m.m.

Middelhavsdiæten er et slående eksempel

på, hvordan en fremmed madkultur kan

blive et redskab for ernæringsvidenska-

ben. Folk, som lever på denne kost,

menes at være mindre udsatte for at få fx

hjerte- og karsygdomme, og derfor anbe-

fales Middelhavskosten som en model til

forebyggelseskost for danskerne.

Dansk normalkost, som er en forebyggel-

seskost, diabeteskost, hjertevenlig kost,

kost mod kræft og fiberrigkost er alle

kostformer som passer fint ind i en veltil-

rettelagt Middelhavsdiæt.

Middelhavsdiæten er kendetegnet ved et

stort indhold af basismad herunder frugt

og grønt, hvor madfedt- olie - samt ani-

malsk protein fra kød er langt mindre end

i de danske madvaner (Fødevaredirekto-

ratet, Hjerteforeningen mfl.).

Vegetar Menu er en anden inspirationskil-

de og den er meget udbredt i Mellem-

østen, den har mange lighedstræk med

Middelhavsdiæten. Vegetar Menu er for-

holdsvis sjælden i Danmark, men i de sto-

re kostundersøgelser kan iagttages en lil-

le stigning. Den varegruppe som er mest

interessant, og den mindst anvendte i dan-

skernes valg, er bælgfrugtgruppen. Den

er meget omfattende og giver et utal af

muligheder i madlavningen. Endelig er

det jordens billigste proteiner, dvs. med

tilskud af mælkeprodukter og æg er det

en kost, som kan tilrettelægges både kuli-

narisk og ernæringsmæssigt i top.

Mere konkrete løsningsforslag findes i:

Bente Leed: Mad, livsglæde og integrati-

on – for ældre indvandrere. Erhvervs-

skolernes Forlag 2005.

Sidegevinst
Ansvars- og arbejdsopgaver ved-

rørende måltidsservice til med-

borgere af etniske minorite-

ter er en opgave, hvor

der vil være en del

nyt at sætte sig

ind i og tage

hensyn

til.

Det er kun erfaringen og samspillet med

de involverede parter, som kan vise den

brugbare vej.

Det handler i høj grad om, at møde men-

nesker hvor de er. Det er et udfordrende

og spændende arbejde, hvor lyst og inter-

esse for at arbejde med mennesker er

afgørende.

Arbejdet med etniske minoriteter giver

ikke mindst anledning til at sætte fokus

på sin egen kulturelle identitet. Ved åben-

hed og opmærksomhed, kan indsigten om

andre kulturer og deres traditioner udvide

bevidstheden om ens egen. Og det må

siges at være en værdifuld sidegevinst �

benteleed@kabelmail.dk
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Fresubin protein energy DRINK
Velsmagende og en god løsning 

på dine patienters ernæringsbehov

• Højt indhold af protein og energi

- 10 g protein pr. 100 ml

- 150 kcal pr. 100 ml

• Velegnet til mange forskellige 

patientgrupper

• Let at håndtere

• Drikkeklar

• Miljøvenlig emballage

• Tre velsmagende varianter:

- Chokolade

- Vanille

- Skovjordbær

For yderligere information, 
kontakt:

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 33 18 16 00
Telefax 33 18 16 14

Fresenius Kabi tilbyder gratis
smagsprøver sendt direkte til

dine patienter



Hvordan siger man “varedeklaration“
på farsi

Blandt de etniske minoriteter, der lever i

Danmark, er der en gruppe der enten slet

ikke eller kun i meget begrænset omfang

taler dansk. Denne sproglige barriere stil-

ler patienten over for nogle særlige pro-

blemer i mødet med sundhedsvæsenet og

udgør samtidig en særlig udfordring for

diætister og andre sundhedsprofessionel-

le i forhold til kommunikationen med dis-

se patienter. Ofte er det nødvendigt at til-

kalde en tolk.

Tolkning er tidskrævende
At tilkalde en tolk gør kommunikationen

mulig, men samtidig opstår der en række

andre problemstillinger, som det er nød-

vendigt at diætisten er opmærksom på.

For det første siger det næsten sig selv, at

en samtale tager længere tid, når den skal

formidles gennem en tredjeperson.

Diætisten kan derfor - hvis det er muligt -

forsøge at tilrettelægge en længere kon-

sultation til den tolkekrævende patient.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, må man

indstille sig på, at det sandsynligvis er

umuligt at nå alle de emner, som man nor-

malt kommer omkring i en samtale og

man må derfor prioritere de vigtigste

emner.

Korte sætninger
Tolket kommunikation har også en

bestemt form, som sætter nogle begræns-

ninger. For at gøre det lettere for tolken

at tolke og for at minimere risikoen for

misforståelser, er man nødt til at tale i kor-

te sætninger og holde sig til et enkelt

emne. Fordelen herved er, at de enkelte

budskaber træder mere tydeligt frem.

Ulempen er, at diætistens mulighed for at

få en nuanceret og udtømmende forståel-

se af patientens egne erfaringer, forståel-

ser og ressourcer reduceres, når man er

nødt til at holde dialogen så enkel og enty-

dig som muligt. Det betyder dog ikke, at

man blot skal acceptere disse begræns-

ninger, men at man må forsøge at finde

den personlige kontakt til patienten gen-

nem andre kanaler end den sproglige –

eksempelvis gennem øjenkontakt og

kropssprog.

Diætisten skaber rammen
Når tolk og patient ankommer, er det

diætisten, der skal skabe rammerne for

samtalen. Da tol-

ken reelt er den

eneste, der

ved, hvad der

bliver sagt i

mødet mel-

lem diætist

og pati-

Med en tolk er det muligt bedre at tackle de sproglige

barrierer, som diætister ind imellem støder på i deres

arbejde med etniske minoritetspatienter. Her præsenteres

nogle af de udfordringer, man skal være opmærksom på,

når man anvender tolk.

ARTIKEL

Af Stina Lou, Antropolog, Center for Folkesundhed, Region
Midtjylland
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Stina Lou
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Tolkningens vilkår og betydning er

et udviklingsprojekt under Center

for Folkesundhed, Region

Midtjylland, i samarbejde med

Institut for Folkesundhed, Aarhus

Universitet. Hensigten med projek-

tet er at skabe et solidt fundament

for en videreudvikling af den tolke-

de samtale.

Der er indsamlet viden gennem et

litteraturstudie, et spørgeskema til

ansatte i sundhedsvæsenet, kvalita-

tive interviews og deltagerobserva-

tion i almen praksis.

Undersøgelsens samlede resultater

sammenfattes i en rapport, der for-

ventes offentliggjort i maj/april.

Læs mere om projektet på

www.folkesundhed-midt.dk eller

kontakt projektkoordinator Stina

Lou på tlf.: 87 28 47 16 eller på E-

mail: stina.lou@stab.rm.dk
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ent, er der en fare for, at tolken bliver cen-

trum i samtalen. Derfor er det vigtigt, at

diætisten fra starten tager ansvaret for

samtalen. Efter at have hilst på tolk og

patient kan man eksempelvis understrege

tolkens tavshedspligt og i øvrigt pointere

vigtigheden af, at tolken oversætter alt

det, der bliver sagt. Det er heller ikke sik-

kert, at patienten er erfaren tolkebruger,

så måske er der behov for kort at forklare

patienten, at hun skal tale i korte sætnin-

ger, give tolken god tid til at oversætte og

i øvrigt spørge diætisten – og ikke tolken

– hvis der er noget, hun er i tvivl om.

Tolkning kan kræve forklaring
Tolken er professionel tolk – ikke diætist.

Der kan derfor være ord, som det er nød-

vendigt at uddybe, for at tolken kan over-

sætte dem korrekt, og for at de giver

mening for patienten. Hvad mener diæti-

sten fx med ’salat’ og hvordan forklarer

man ’kulhydrater’? Nogle gange vil tolken

spørge diætisten først, men andre gange

vil tolken i kraft af sin erfaring selv tage

initiativ til at give patienten en uddybende

forklaring af diætistens information. I den-

ne situation er det vigtigt, at tolken infor-

merer diætisten om, at han nu uddyber

eller forklarer et begreb for patienten, så

du hele tiden kan bevare overblikket over

hvilke informationer, der udveksles i den

tolkede samtale. En anden mulighed er, at

diætisten gennem tolken spørger patien-

ten, hvad hun forstår ved ’salat’ og på den

måde tager udgangspunkt i patientens for-

ståelse.

Er patienten ’med’
Det trænede øre, som diætisten har udvik-

let i forhold til kommunikation om kost og

sundhed, går delvist tabt, når patientens

fortællinger og forklaringer skal igennem

en tolk. Derfor er det ekstra vigtigt at

være opmærksom på, om patienten ’er

med’. Har patienten forstået bud-

skabet, og er hun motiveret af

diætistens vejledning?

Diætisten kan selvføl-

gelig spørge patien-

ten direkte, men

kan også samti-

dig bruge den

erfaring og

fingerspids-

fornemmelse

som også

bruges i vejledningen af etnisk danske

patienter.

Nysgerrighed baner vejen
Ovenstående giver en rettesnor for, hvad

man bør være opmærksom på, når man

står foran en tolket samtale, men der er

selvfølgelig ingen egentlig opskrift på den

perfekte, tolkede samtale. Hvis man ikke

har rutine i at anvende tolk, kan det ople-

ves som en meget omstændelig måde at

kommunikere på, men hvis man bevarer

nysgerrigheden, er der også meget at

lære. Man kunne jo eksempelvis bruge en

tolket samtale som lejlighed til at finde ud

af, hvordan man siger ’varedeklaration’ på

farsi �

Stina.lou@stab.rm.dk
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LAK/HK har udgivet en række fol-

dere om tolkeanvendelse, som kan

downloades gratis på www.lakonli-

ne.dk

Center for Folkesundhed, Region

Midtjylland, er engagerede i en

række andre projekter som ved-

rører etniske minoriteters sundhed:

Form, frugt og fart er et kursusfor-

løb for familier med overvægtige

børn (0. – 4. klasse). Tilbuddet er

etableret og drives i samarbejde

med Århus Kommune, børn- og

ungelægerne og sundhedsplejen.

Type 2 Diabetes er et samarbejde

med Aarhus Universitet om udvik-

ling og evaluering af et differentie-

ret undervisningstilbud til diabetes-

patienter med anden etnisk bag-

grund end dansk

Forandringsagenter er et kursustil-

bud for etniske minoritetskvinder i

forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere om projekterne på

www.folkesundhed-midt.dk
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Ernæringsmæssige udfordringer
- for den kliniske diætist i mødet med børn og familier med anden etnisk baggrund end dansk

Min erfaring
Visse sygdomme, som jeg arbejder med,

som medfødte misdannelser og sjældne

handicap og syndromer, kan også ses

hyppigere hos familier med anden etnisk

baggrund end dansk som følge af tættere

familierelationer. Børnene kan være i

dårlig trivsel, have dårlig vækst, rachitis,

vitamin D mangel og jernmangel, som det

fx lettere kan ses hos veganere.

Rigshospitalet fungerer endvidere som

lokalt optageområde for befolkningen på

Nørrebro i København, et område hvor

der bor mange forskellige etniske grup-

per og minoriteter.

Fra det lokale optageområde ser jeg fx fle-

re overvægtige børn og deres familier.

Børnene bliver også udredt endokrinolo-

gisk, idet der ofte ses disposition til diabe-

tes, og vi kan se, at de har insulinresi-

stens, øget behåring m.m. Det kan også

være piger, der kommer som følge af for

sen pubertet, og der viser sig at have

anorexia nervosa, som kan være svært at

se bag flere lag tøj og tørklæde. Jeg tæn-

ker mig, at godt 1/2 -delen af mine henvis-

ninger vedrører børn med anden etnisk

baggrund end dansk.

Internationalt miljø
Idet jeg selv er bosiddende på Nørrebro i

København og færdes i et internationalt

miljø, har det min særlige interesse at

arbejde med disse patientgrupper, som

jeg synes, der er mange interessante og

spændende udfordringer ved.

Dette skal også ses i sammenhæng med,

at jeg for nogle år tilbage i en periode fun-

gerede som frivillig i Dansk Flygtninge-

hjælp, hvor jeg var meget tæt på forskelli-

ge etniske grupper. Her hjalp jeg flygtnin-

ge bl.a. med det danske sprog og den

danske kultur, samtidig med at jeg også

lærte meget af deres kultur.

Etniske sundhedsformidlere
Jeg har deltaget i Adoption og Samfund’s

behandlerkonference i 2003 med et oplæg

om ernæringsmæssige problemstillinger

hos udenlandsk adopterede børn, og i

efteråret 2005 var jeg med til at uddanne

de første ”sundhedsformidlere på

2. sprog” – også kaldet de første ”etniske

sundhedsformidlere” i Københavns

Kommune. Tanken med ”sundhedsfor-

midlerne på 2. sprog” er, at de skal funge-

re som bindeled mellem de forskellige

etniske målgrupper og de sundhedspro-

fessionelle.

De etniske sundhedsformidlere kan møde

de etniske målgrupper i fx boligforenin-

ger, kvindeværksteder, mandegrupper

etc. Og kan måske have en lettere og

mere direkte kontakt til indvandrerne.

Nogle af emnerne, som de blev undervist

i, var sund mad og ernæring, herunder

med fokus på at forebygge visse sygdom-

me, der oftere rammer indvandrere som

type 2 diabetes og vitamin D mangel. Der

blev ydermere også undervist i sund kost

med fokus på måltidsmønster og måltids-

sammensætning, fedtkvalitet, kostfibre,

vitamin D og kalk samt jern. Endvidere

Som hospitalsdiætist, på Rigshospitalet i København, er

det en naturlig del af hverdagen, at møde mange forskel-

lige etniske patientgrupper. Dette er som følge af, at

Rigshospitalet fungerer som landshospital i mange syg-

domssammenhænge, og ydermere har Rigshospitalet en

særlig forpligtelse over for syge børn og voksne fra

Færøerne og Grønland.

ARTIKEL

Af Dorthe Wiuf Nielsen, Klinisk Diætist, Pædiatrisk
Ernæringsenhed, Rigshospitalet, Region Hovedstaden
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var der undervisning i fysisk aktivitet,

tandhygiejne, rygestop, prævention m.m.

På kurset arbejdede ”de etniske sund-

hedsformidlere” også med deres egne

kostvaner og prøvede at vurdere, om det

var en typisk kost fra deres eget hjem-

land, og hvordan de ville vurdere deres

kostindtag i forhold til de sunde kostprin-

cipper. De skulle komme med forslag til,

hvordan de evt. kunne gøre deres kost

anderledes og evt. sundere. Mange af ”de

etniske sundhedsformidlere” havde i for-

vejen en sundhedsuddannelse, som fx jor-

demor, ernærings- og husholdningsøko-

nom, tandklinikassistent m.v.

Det resulterede i, at jeg på vegne af

Foreningen af Kliniske Diætister sammen

med Sundhedsstyrelsen var medarrangør

af en temadag i efteråret 2006 om

ernæringsmæssige udfordringer i mødet

med patienter med anden etnisk bag-

grund end dansk for kliniske diætister.

Madkulturer og kostvaner i
forskellige lande
Mange indvandreres kost er i udgangs-

punktet ofte sundere end den danske gen-

nemsnitskost. Mange indvandrere er fx

glade ved og spiser grønt, frugt, fisk, nød-

der og anvender vegetabilsk fedtstof.

Ser vi på Middelhavskosten, som vi fx

kender den fra Grækenland, Italien og

Spanien, så karakteriserer vi jo netop den-

ne som sund og helsefremmende. I

Middelhavskosten er der et øget indtag af

frugt, grønt, brød og cerealier, nødder og

fisk, og et nedsat indtag af kød og mælk.

Der er et uændret fedtindtag, men redu-

ceret indtag af mættet fedt og øget indtag

af enkeltumættet fedt og dermed en øget

ratio af MUFA/SFA, og der er fokus på et

evt. øget indtag af alkohol.

Ved migration sker der desværre ofte en

ændring af kostvanerne til noget, der er

knap så sundt. Det ses fx, at flere befolk-

ningsgrupper skifter den vegetabilske olie

ud med smør, de friske tomater med

tomatketchup, og der indgår mere fast-

food og sodavand i kosten. Mange foreta-

ger måske disse ændringer i den tro, at

når der er så rigeligt et tilbud med disse

madvarer, så kan det kun være sundt.

Individuel hensyntagen
Når man arbejder med syge børn og fami-

lier fra forskellige kulturer, er det ikke

mindst nødvendigt, at man sikrer sig en

individuel hensyntagen i forhold til famili-

ernes kultur, overbevisning og sygdoms-

opfattelse. Dette er også særligt vigtigt,

når der er tale om en særlig udsat gruppe,

som børn er. Dette er vigtigt med henblik

på, om den enkelte opnår tolerance og

accept af evt. madændringer.

Man kan se, at såvel familiernes kultur,

overbevisning og/eller religion spiller ind,

ligesom vane og opdragelse har betyd-

ning. Forskellige etniske minoriteters

sundheds- og sygdomsopfattelse kan også

være meget forskellig afhængig af, hvil-

ken kulturel baggrund, de repræsenterer.

Det er også vigtigt at forholde sig til

særligt udsatte grupper. Dette skal ses i

forhold til, at individuelle hensyn kan

være nødvendige som følge af forskellig

alder, aktuel situation og sygdom, ligesom

af hensyn til evt. madpræferencer og

madaversioner, som kan være forskellige.

Kultur, overbevisning og religion
Afhængig af hvilken kultur, overbevisning

og religion, man besidder, kan der være

nogle kulturelt betingede spise- og faste-

forskrifter og regler, som man skal følge.

Det ses fx ved Jødedom, som vi kender

det ved Kosher kosten, ved Kristendom,

inden for visse grene af Kristendommen,

ved Islam, fx fasteperioden Ramadanen og

den efterfølgende højtidelighed Eid, ved

Buddhisme og Hinduisme.
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Sundheds- og sygdomsopfattelse

Den mad, man vælger at spise, er dybt

forankret i social identitet og kultur. Mad

sættes i forbindelse med sundhed, men

sundheds- og sygdomsopfattelse kan dog

være meget forskellig i forskellige kultu-

rer. Det ses, at opfattelsen også kan være

dynamisk over tid. Man taler fx om det

naturalistiske system, herunder

kold/varm princippet - at der til visse situ-

ationer/sygdomme kan behøves en føde-

vare, der virker kold/varm, og det perso-

nalistiske system, herunder om ”udefra

kommende kræfter”, der kan spille ind på

ens valg af madvarer.

Særligt udsatte grupper
Til de særligt udsatte grupper hører ud-

over børn, også gravide og ammende,

ældre, syge, fx personer med type 2 dia-

betes, veganere og vegetarer, fastende og

i princippet ”alle”, herunder fx også perso-

ner med mørk hud, der går tildækket

med tørklæde m.v.

Det er kendt, at det ved immigration ofte

kan være vigtigt at bekræfte sine værdier

og normer. Dette træder ydermere tydeli-

gere frem, når man er syg, og hvor det kan

være vigtigt at spise det, man er vant til og

tror, er godt og sundt, idet man kan være

meget mere sårbar i en sådan situation.

De ernæringsmæssige problemstillinger

ved de særligt udsatte grupper er mange.

Gravide og ammende skal have dækket et

større energi- og næringsbehov. Børnene

har et større energibehov pr. kg krops-

vægt og varierende behov for vitaminer,

mineraler og sporstoffer.

Næringsstofanbefalingerne skal dække

optimal vækst og skal forebygge visse

sygdomme og sundhedsproblemer, der

ofte rammer indvandrerbørn. Ældre kan

være småtspisende og have dårligere tæn-

der. Syge kan være mere følsomme over

for kostsammensætningen og mere

afhængige af at spise sundt, regelmæssigt

og tilstrækkeligt afhængig af appetit, og

hvilken sygdom og situation, de måtte

have. Når det gælder kosten til veganere

og vegetarer, stilles der også større krav

til kostsammensætningen.

Sygdomme og sundheds-
problemer
Udover de regulære sygdomme, som jeg

møder i mit arbejde, og som jeg skildrede

indledningsvist, kan følgende sygdomme

og sundhedsproblemer, og som er relate-

ret til kost, levevaner og fysisk aktivitet

også ses hos børn og familier med anden

etnisk baggrund end dansk. Det gælder

overvægt og fedme, type 2 diabetes, hjer-

tekarsygdomme, muskel- og skeletlidelser

som vitamin D mangel medførende rachi-

tis hos børnene og osteomalaci hos voks-

ne og knogleskørhed, luftvejssygdomme,

dårlig trivsel og manglende vækst, jern-

mangel, forstoppelse, dårlig tandstatus og

caries og lactoseintolerance fra 3-4 års

alderen.

Ændringer i kostvaner ved migration kan

medføre øget risiko for udvikling af visse

af de ovenfor nævnte sygdomme og sund-

hedsproblemer, der er relateret til livsstil.

Fødevaregrupper af betydning
for identiteten
Undersøgelser har vist (1), at basisfødeva-

rer har den centrale betydning i ens kost-

valg og spisevaner, at kompletterende

fødevarer er sekundære, mens tillægsfø-

devarer er tertiære.

Basisfødevarer er fx:

Hovedbasisfødevarer:

� kartofler

� ris

� brød

� hvede

� rug

� pasta

Kompletterende fødevarer

� kød/fisk/æg

� mælkeprodukter

� grøntsager

� bælgplanter

Tillægsfødevarer, der er tertiære, og som

dermed ofte ændres ved migration som

det første, og som er af mindre betydning

for identiteten, er således:

� fedtstoffer

� krydderier og krydderurter

� slik

� kager og desserter

� nødder og frø

� frugt

� drikkevarer

Kostvejledning ved klinisk diæti-
st
I arbejdet med kostvejledning som klinisk

diætist oplever jeg, at det er vigtigt at
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have fokus på hvilken mad, de etniske

patienter spiser, madens sammensætning

og fordeling over dagen. Ligeledes at det

er familierne selv, der fastsætter og karak-

teriserer maden som værende hoved-

og/eller mellemmåltider. Vejledningen

bør udover det for sygdommen diætetisk

relevante også have fokus på følgende,

der kan have betydning for barnets sund-

hed i øvrigt så som drikkevarer, fedtkvali-

tet, indtag af kostfibre, vitamin D og kalk,

ophold i dagslys, vægtbærende fysisk

aktivitet, jern samt vitamin/mineraltilskud

i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefa-

linger, fx vedrørende vitamin D tilskud til

børn (og voksne) formentlig hele livet.

Hos børnefamilierne er nogle af de hyp-

pigste kostmæssige udfordringer en sen

introduktion af overgangskost og anden

varieret kost og langvarig flaskeernæring.

Børnene kan fx få sutteflaske mere end

det første leveår medførende et stort mæl-

keindtag. Man kan se en høj sukkerindta-

gelse fra fx søde drikke, kiks og kager, et

stort indtag af fiberfattigt brød fra fx lyst

sandwichbrød, et lavt jernindtag fx grun-

det stor mælkeindtagelse og/eller lille

kødmængde. Endvidere kan der ses lav

fysisk aktivitet, idet børnene kan være

mere inden døre.

Anthropometriske målinger
I konsultationen med børnene og familier-

ne er det vigtigt at måle og veje børnene

og forholde sig til vækstkurverne. Det er

vigtigt at forebygge overvægt og fedme

ved brug af ISO BMI referencer, som hos

voksne svarende til 25 og 30 kg/m2. Det

er også vigtigt at forebygge type 2 diabe-

tes ved øget opmærksomhed på risikofak-

torer som svær overvægt og fedme, type 2

diabetes i familien og børn af pakistansk,

indisk, arabisk eller afrikansk oprindelse.

Børn med disse risikofaktorer bør scree-

nes med urinstix eller evt. fasteblodsuk-

ker. Det er også en vigtig opgave at fore-

bygge dårlig trivsel, manglende vækst,

dårlig tandhygiejne m.v.

Samtalen
Som behandler oplever jeg, at det er vig-

tigt at være lyttende og lade familierne

fortælle. Jeg tror, det er vigtigt, at man

som behandler prøver at forstå, hvad der

er af betydning for børnene og familierne.

Det er en god ting at bruge billeder, atrap-

per og/eller rigtig mad. Det kan være

svært at få en brugbar nedskreven kostre-

gistrering, og dertil kan det være en god

idé at bede familierne tage billeder af bør-

nenes mad i stedet. Det er ofte meget

mere illustrativt og brugbart. Jeg tænker

mig også, at det at vise oprigtig interesse

og nysgerrighed på en positiv måde er

vigtig, ligesom nøgleord er at være tole-

rant og udvise respekt.

Mestrer man disse egenskaber, så vil pati-

enterne være meget interesserede, og

såvel børn som familier være lydhøre. Jeg

møder familier, der er interesserede i

viden og forståelse, og som er vigtige byg-

gesten for familierne i det videre arbejde

med adfærdsændring, når det gælder kost

og motion �
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Første diætist med MPA:

Drop konkurrencen - dyrk fagligheden og
samarbejdet

- Der har eksisteret kliniske diætister i 50

år, men alligevel er vi kun ca. 400, som

mere eller mindre tilfældigt er drysset ud

over sundhedsvæsenet. Det er ikke nok at

overleve på som faggruppe, og slet ikke

nu, hvor cand. scient.’er i klinisk

ernæring kommer på banen. Fejlen er, at

vi konkurrerer for meget med hinanden i

stedet for at dyrke vores faglighed med

henblik på at blive et uundværligt speciale

på linje med alle andre specialer i sund-

hedsvæsenet. Vi må væk fra at passe

vores egen lille ”bolsjebutik”, hvad enten

det er en sygehusafdeling eller ude i pri-

mærsektoren.

Lone Viggers, ernæringschef og daglig

leder for otte kliniske diætister i

Ernæringsenheden for regionshospitaler-

ne i Holstebro, Herning, Ringkøbing,

Tarm og Lemvig i Region Midtjylland,

lægger ikke fingrene imellem i sit syn på

kliniske diætisters fremtid i sundhedsvæs-

enet. Hun forudsiger diætisternes ende-

ligt, hvis ikke de som faggruppe i højere

grad vender sig mod deres fag end mod

deres aktuelle placering.

I en opgave i forbindelse med sit 2-årige

studie til Master of Public Administration

har hun taget hul på diskussionen om kli-

niske diætisters fremtid set i et organisa-

torisk perspektiv. Her ridser hun dels

diætisternes 50-årige historie op, dels

belyser hun gennem interviews med

diætister i henholdsvis Ringkøbing Amt

og Århus Amt, hvordan diætisterne ser på

deres måde at være organiseret på.

Fortaler for centralisering
Der er nemlig tale om to vidt forskellige

organisationsformer. I Århus Amt er

diætisterne decentralt organiseret, de fle-

ste med ansættelser på sygehusafdelinger,

i sygehuskøkken og derudover nogle hos

praktiserende læger. I Ringkøbing Amt er

diætisterne - som det eneste sted i lan-

det i øvrigt - ansat i en central

Ernæringsenhed (med Lone

Viggers som chef), der

efter henvisning betje-

ner både sygehusene

og praksissektoren.

Lone Viggers konklu-

derer i sin opgave, at

diætisterne i

Ringkøbing Amt

nødigt vil tilbage til

den decentrale

organisering, men

foretrækker at forbli-

ve i en samlet faglig

enhed, hvorimod sygehusdiætisterne i

Århus Amt nødigt vil give slip på det afde-

lingsbaserede tværfaglige samarbejde.

Begge grupper af kliniske diætister

ønsker dog mere samarbejde på tværs af

den primære og den sekundære sund-

hedssektor, dvs. bedre mulighed for at føl-

ge patienterne helt til dørs i sammenhæn-

gende patientforløb.

Uden konkret at anbefale fremtidige orga-

niseringsformer, skinner det igennem i

Lone Viggers opgave, at hun er fortaler

for centrale diætistenheder, uafhængige af

de enkelte sygehusafdelinger og af prak-

sissektoren.

- Jeg mener ikke, det behøver være

præcis som her hos os, men i hvert fald

på en måde, så kliniske diætister kommer

til at arbejde sammen med andre kliniske

diætister, hvorved de kan styrke deres

faglighed og blive til et selvstændigt speci-

ale ligesom andre specialer i sundheds-

væsenet.

Man kan jo spørge sig selv, om

ikke det faktum, at der

blandt kliniske diætister

stort set ikke forskes og

nyudvikles - eller for

den sags skyld, at

jeg er den

første diætist

til at tage

en MPA -

hænger

sammen

med, at

diætister-

ne langt

overvejen-

Masteruddannelse i offentlig administration har bestyrket

Lone Viggers, ernæringschef for Hospitalsenhed Vest i

Region Midtjylland, i, at kliniske diætister skal overleve

som faggruppe på at dyrke fagligheden og arbejde for at

blive et selvstændigt speciale i sundhedsvæsenet.
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de passer deres egne små butikker? Hvor

de ikke har en diætist som leder, men der-

imod en afdelingssygeplejerske eller en

administrerede overlæge.

Af interviewene i opgaven fremgår det jo

ret tydeligt, at diætisterne i Århus har loy-

aliteten rettet mod afdelingerne, mens de

her i amtet har loyaliteten vendt mod den

centrale Ernæringsenhed og Hospitals-

enhed Vest, som de fremhæver for at give

bedre mulighed for specialisering og fag-

lig udvikling qua samarbejdet med andre

diætister.

Har valgt yderpolerne
- Kan man overhovedet sammenligne de to

amter. I Århus Amt er der flere ”tunge” spe-

cialer og dermed også forholdsmæssigt flere

krævende patienter end i Ringkøbing Amt?

Burde du ikke have sammenlignet med fx

Sønderjyllands Amt?

- Jeg tror ikke, det er så afgørende for,

hvordan de interviewedes svar falder ud.

Vi har patienter inden for alle specialer på

de fem regionshospitaler i Hospitalsenhed

Vest, så specialemæssigt ser jeg ikke den

store forskel på de to amter. Forskellen

ligger mere i, at Århus Amt er meget

større rent befolkningsmæssigt. Og frem

for alt i, at man bruger og prioriterer klini-

ske diætister vidt forskelligt. I Århus Amt

er der omkring 40 diætister, her er der

otte. I Århus er organisationen decentral

og uden fælles ledelse, her er alle samlet i

en fælles enhed med egen ledelse.

Jeg har valgt de to amter for at få yderpo-

lerne i måden at organisere kliniske diæti-

ster på belyst, og så fandt jeg det desuden

af personlig interesse relevant, fordi de to

amter kommer i samme region. Dvs. det

er kommende regionskolleger, der indgår

i undersøgelsen. Som leder for de diæti-

ster, der i regionen hører til hospitalerne i

vest, finder jeg det interessant at få for-

skellene belyst, inden vi skal møde udfor-

dringerne vedrørende kliniske diætisters

positionering i den nye struktur. Her tæn-

ker jeg ikke på de enkelte diætister, men

på diætisterne som fag og stand og de

opgaver, som diætister skal løse sammen i

den nye region.

Nødvendigt at se på effekt og
kvalitet
- Men samtidig peger du i din opgave på,

at der ved en centralisering af diætisterne

kan gennemføres besparelser, idet Ring-

købing Amt kan klare sig med otte imod

Århus Amts ca. 40 diætister/30 fuldtids-

stillinger. Er det ikke netop et angreb på

standen?

- Ud fra en kortsigtet betragtning måske

nok, men det er vigtigt at være opmærk-

som på, at Århus Amt er to en halv gang

større end Ringkøbing Amt, så der er

selvfølgelig også brug for flere diætister.

Imidlertid er jeg ret sikker på, at hvis vi

ikke selv går ind i arbejdet med at effekti-

visere og kvalitetsmåle og -udvikle vores

egen indsats, risikerer vi, at andre gør

det, og der frygter jeg, at vi diætister

taber - fx til cand. scient.’erne.

Jeg siger ikke, at der bør fyres diætister,

hverken i Århus Amt eller andre steder,

men vi skylder os selv at se på, hvordan vi

kan få mest ud af de diætister, der er. Her

tænker jeg ikke mindst på samarbejde

diætisterne imellem om at løse de diæteti-

ske opgaver i Region Midtjylland og om at

være med til at sikre det bedst mulige

patientforløb på tværs af fag og sektorer.

Gør vi det ikke selv, kommer der helt sik-

kert andre og kigger på effekten og kvali-

teten af det, vi laver. Et af de spørgsmål

jeg ofte stiller mig selv er, om man ikke

ved at organisere diætisterne anderledes,

kunne få en masse faglig udvikling og

forskning ud af ressourcerne? Noget, der

ville synliggøre det diætetiske arbejde

langt mere, end det sker i dag, hvor diæti-

sterne holder på deres egne små områder

og hellere vender sig mod sygeplejersker-

ne, lægerne osv. på egen afdeling frem for

mod deres egen faggruppe og organisati-

on.

Jeg kan godt være bange for, at afdelin-

gerne - og nu også kommunerne - i deres

iver for at være selvforsynende, også med

diætister, stiller diætisterne dårligere, end

hvis de var organiseret i fælles enheder.

Ikke hvor, men hvad
- Hænger synligheden ikke sammen med

den daglige tilstedeværelse på afdelingen?

- På den enkelte afdeling, jo, men som det

også fremgår af svarene fra diætisterne i

Århus Amt, er der afdelinger uden egen

diætist, hvor patienterne ikke får den

diætetiske behandling, de rettelig har

brug for, fordi diætisterne er ansat afde-

lingsvis. Her er diætisterne overhovedet

ikke synlige. I den centrale organisering

med fælles visitering har alle afdelinger

adgang til en diætist.

Men i øvrigt er den synlighed, jeg lægger

vægt på, den faglige og standsmæssige

synlighed. Det at være anerkendt som et

nødvendigt speciale, som alle hjørner af

sundhedsvæsenet har brug for. Det

afgørende er jo ikke, hvor diætisterne er

ansat, men at de bliver brugt til det, de

kan, og hvor der er brug for dem. Den

form for synlighed skal vi efter min

mening opnå ved at satse meget mere på

forskning og på at finde sammen i faglige

enheder, hvor vi kan udvikle os og der-

med sikre patienterne optimal diætetisk

behandling.

Det skal være sådan, at det øvrige sund-

hedspersonale straks tænker på kliniske

diætister, når de står over for en diætetisk

problemstilling. Den medicinske læge vil

jo ikke tøve med at henvise til øjenlægen,

hvis hun opdager, at patienten også har

en øjensygdom.

Det er min klare overbevisning, at når vi

selv efter 50 år på banen stadig kæmper

med at få faglig anerkendelse, skyldes

det, at vi er alt for opsplittede rent organi-

satorisk.

Alt for meget ’pæne piger’
- Til gengæld risikerer man vel, at tværfag-

ligheden går fløjten, hvis diætister løsrives
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fra afdelingerne og dermed den daglige kon-

takt til andre faggrupper?

- Det at diætister organisatorisk løsrives

fra afdelingerne betyder ikke, at de ikke

kommer på afdelingerne. Jeg mener hel-

ler ikke nødvendigvis, at central organise-

ring udelukker tværfagligt samarbejde,

men det bliver i højere grad inden for af-

grænsede fokusområder. Fx ved at man

laver et tværfagligt diabetesprojekt i X

kommune eller på X afdeling/ambulatori-

um og med klare præmisser for tværfag-

ligheden.

Desuden er det ikke mit indtryk, at

tværfagligheden har det alt for godt i dag

ude på afdelingerne. Jeg oplever ofte

diætister brokke sig over, at sygeplejer-

sker laver diætistarbejde, både på afdelin-

gerne og i lægepraksis. Det har de gjort

lige så længe, jeg kan huske. Måske var

det på tide, at kliniske diætister spurgte

sig selv, hvordan det kan være, at bl.a.

sygeplejersker tror, de kan lave diætister-

nes arbejde. En anden ofte hørt klage, er,

at det, der så bliver sagt til patienterne, er

forkert. Det er da træls, men hvad kan vi

gøre ved det?

Et oplagt sted at begynde var måske at

udbyde kurser i ernæring og diætetik til

sygehusafdelinger og til praksispersonale,

så de kan lære at kostrådgive ordentligt

og få fortalt, at klinisk diætetik er mere

kompliceret end som så, og at de kliniske

diætister nok selv skal tage sig af den

egentlige diætbehandling af patienterne.

Det er samarbejde på tværs af fag og sek-

torer, der er til nytte for både diætister og

andet sundhedspersonale.

Vi bliver ikke mere synlige ved bare at

sukke dybt over tingenes tilstand. Der er i

det hele taget alt for meget ’pæne piger’

over kliniske diætister, og det er også i

det lys, at jeg taler for mere fokus i egne

rækker på fag og stand.

- Men tror du ikke, at mange diætister net-

op fremhæver kvaliteten ved, at de selv har

ansvar for tingene, det nære kendskab til

patienterne gennem daglig omgang med

dem på afdelingerne, at de på egen hånd

kan fange patienter, som måske ellers ikke

ville have fået diætetisk hjælp osv.?

- Jeg kan godt forstå, at vores måde at

gøre tingene på kan lyde lidt fabriksagtig,

fordi man så at sige får patienterne leve-

ret på et fad efter en central visitering,

men til det vil jeg sige, at det er vigtigere,

at de rette patienter får hjælpen, end at

diætisterne får tilgodeset nogle behov for

at køre deres egen lille butik.

Tror ikke på kommunale jobs
- Det du beskriver, lyder jo som en skræd-

dersyet organisationsmodel til regionerne.

Men samtidig tales der om at lægge forebyg-

gelse og sundhedsfremme ud i kommuner-

ne. Bør diætisterne ikke være mere på

banen i forhold til kommunerne?

- Personligt er jeg ikke varm på ideen

med kliniske diætister i kommunerne. Jeg

tror, de kommer til at sidde i nogle små

løsrevne sammenhænge, der risikerer at

dø ud. Desuden vil hele den forebyggel-

sesdel, som knytter sig til henviste patien-

ter med en allerede stillet diagnose, fort-

sat være at betragte som behandling og

dermed ikke foregå i kommunen men i

det regionale sundhedsvæsen.

Den primære forebyggelse, som fx kan

være samarbejde med skoler, daginstituti-

oner, oplysende arbejde osv., kan udmær-

ket foregå som en opgave, kommunen

køber i regionens centrale enhed for klini-

ske diætister. Det ser jeg hellere end

’hver kommune sin diætist’-løsningen.

Også fordi jeg kan frygte, at udvikling og

forskning får vanskelige forhold, hvis der

kun er en diætist ansat.

- Til gengæld indebærer en central model

en del tid på møder, administration m.m.,

som måske risikerer at gå fra den enkelte

patient. Hvordan ser tidsforbruget ud i jeres

egen Ernæringsenhed?

- Vi har på årsbasis ca. 3.000 nyhenviste

patienter om året (baseret på DRG-takster

- red.), og med hensyn til den direkte pati-

entkontakt er det sådan, at diætisterne

bruger fire dage om ugen til patienter,

mens en dag om ugen er forbeholdt

møder, uddannelse, faglig udvikling m.v.

På en typisk patientdag har diætisten tre

nyhenviste patienter og ni opfølgende

kostsamtaler. Det er en hård dag, men så

skal der heller ikke laves andet end det

direkte patientarbejde.

Jeg tror, det svarer meget pænt til, hvad

diætister i andre organisationsformer

præsterer. Men nok så vigtigt har vi over

de seneste to år sat to forskellige forsk-

ningsprojekter i værk i samarbejde med

sygehusene og praksissektoren. Det ene

omhandlende indlagte småtspisende pati-

enter, det andet tidlig opsporing og

tværfaglig behandling af overvægtige

børn. De havde næppe set dagens lys

uden Ernæringsenhedens organisatoriske

ramme �

helle.juhl@tdcadsl.dk
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Lone Viggers, 42 år

Uddannet ernærings- og hushold-

ningsøkonom 1987 (Ankerhus

Seminarium), ernæringsfysiolog og

NHH-kandidat fra Oslo Universitet,

i 1989 autorisation som klinisk

diætist.

Har tidligere arbejdet som:

� Ledende klinisk diætist på

Hvidovre Hospital

� Ernæringsansvarlig i

Hjerteforeningen

Siden februar 2003:

� Ernæringschef for

Ernæringsenheden i Ringkøbing

Amt

� 2007: Ernæringschef for

Hospitalsenhed Vest, Region

Midtjylland.



Bestyrelsen må dog tage afstand fra visse

af de udtalelser, Lone Viggers citeres for,

ligesom der er faktuelle fejl i artiklen.

Den subjektive opfattelse og udlægning af

diætisters måde at arbejde på, som kom-

mer til udtryk i artiklen, vil vi overlade til

andre at kommentere.

Bestyrelsen ser sig dog nødsaget til at

påpege, at indholdet af flere udtalelser i

artiklen ikke harmonerer med de fageti-

ske retningslinier, som FaKD har vedta-

get. Det er også bekymrende, at en leden-

de diætist lader sine medarbejdere arbej-

de på en måde, der ikke lever op til fore-

ningens rammeplaner, hvad angår patient-

vejledninger, og ydermere advokerer for,

at der kan være besparelser at hente ved

at ændre organisatorisk på, hvordan diæti-

ster arbejder. Nærlæses det bagvedliggen-

de speciale kan der klart sættes spørgs-

målstegn ved grundlaget for den nævnte

sammenligning af antallet af diætister i de

to amter, ligesom det kan være svært at

se bort fra egeninteressen i de fremkom-

ne konklusioner.

At vi fremover får brug for nye måder at

kunne organisere os på - det er ganske

vist. Men vi mener ikke på nuværende

tidspunkt, at én model vil være svaret.

Meldinger fra vores medlemmer viser, at

der allerede er mange nye samarbejder

under udarbejdelse - til gavn for både pati-

enter og diætister. Bestyrelsen følger

løbende med i dette, så vi kan videregive

gode eksempler som det nævnte i Region

Syd, ligesom selve organiseringsmodellen

beskrevet i dette indlæg, neutralt set, er

endnu et eksempel. Samme meldinger

viser også, at diætister er omstillingspara-

te og uden den megen fokusering på pla-

cering, som ellers fremgår af indlægget.

Tværtimod udtrykker mange større inter-

esse i faglig sparring.

Som sundhedssektoren udvikler sig i dis-

se år, ser vi mange nye muligheder, der

dog afhænger af, at vi diætister er med

fremme, såvel ude på afdelingerne som i

primærsektoren. Og her vil effektivise-

ring, udvikling og kvalitetsmåling af diæti-

sters indsats uden tvivl være en nødven-

dighed, både som led i den faglige udvik-

ling og som dokumentation for vores

berettigelse. Derfor arbejdes der også i

foreningsregi på efteruddannelsestilbud

til vores medlemmer og på at skabe en

fælles platform, hvor vi kan vidensdele, da

vi også finder det nødvendigt med et øget

samarbejde diætister imellem.

At ”diætisternes endeligt” ellers er nær,

kan vi ikke se. Vi er allerede mere end

500 medlemmer i foreningen. Siden vores

uddannelse blev lagt ind under Profes-

sionsbachelor uddannelsen er antallet af

dimitterede pr. år i stigning, så vi frem-

over kan forvente mindst 50 nyuddannede

diætister årligt - alle med autorisation.

Indholdet af den nye uddannelse lægger i

høj grad op til, at diætister fremover vil

interessere sig for forskning – hvilket dog

allerede foregår mange steder i landet på

mange fronter, læs fx om ”utilsigtede

hændelser” i august 2006 bladet.

Disse nye professionsbachelor-uddannede

diætister arbejder med tværfaglighed fra

studiestart og er meget opmærksomme

på de nye muligheder, fx sundhedscentre

og rehabiliteringsenheder, som struktur-

reformen bringer. De er fagligt velfunde-

rede og indstillede på at markere sig.

Så fra bestyrelsens side ser vi intet pro-

blem i fremkommelsen af cand. scient.’er

i klinisk ernæring – tværtimod. Det kan

kun være med til at øge udbredelsen af

vigtigheden af vores fagområde. Ligesom

mange af de øvrige diætister, der fortsæt-

ter med videreuddannelse kan være en

bonus for faget. At inddrage videreuddan-

nelse som fjendebillede kan vi ikke tilslut-

Saglige indlæg til debat vil selvfølgelig altid være vel-

komne i foreningens blad, og indlæg om hvordan vi som

diætister kan organisere os på fremtidens arbejdsmarked,

som Region Syd så godt beskrev i februarbladet, er meget

aktuelle i disse tider.
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FaKDs bestyrelse har følgende
kommentar til indlægget:
”Drop konkurrencen – dyrk fagligheden og samarbejdet”



te os. Vores bekymring er større overfor

de ikke-uddannede, og hvad de kan

afstedkomme af problemer for vores fag

og vores faglighed.

Med hensyn til fremtidige arbejdsområ-

der deler vi ikke den modvilje, der frem-

går af artiklen mod kommunale arbejds-

pladser – det ligger jo i hele strukturrefor-

men, at specialeområder skal flyttes ud af

hospitalsregi og ud i primærsektoren. Så

naturligvis flytter vi diætister med, for dér

vil en stor del af vores patienter befinde

sig, når nu der er faldet ro på ude i kom-

munerne. For vi er enige i, at patientbe-

handlingen er det væsentlige.

- Indlægget afspejler derfor mange hold-

ninger, vi ikke er enige i, men vi har valgt

at bringe artiklen og supplere med denne

kommentar, selv om vi ikke er tilhængere

af, at væsentlige diskussioner risikerer at

forplumres af personlige meninger til ska-

de for vores faggruppe - både internt og i

offentligheden �

På bestyrelsens vegne

Ginny Rhodes

Formand

gr@diaetist.dk
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Kommentar til indlægget:
”Drop konkurrencen – dyrk fagligheden og samarbejdet”

Vores fag er i høj grad karakteriseret ved

at være placeret i spændingsfeltet mellem

det sundhedsvidenskablige og det huma-

nistiske område. Formålet med vores

virke er som regel, at patienten ændrer

sin daglige forvaltning af sin mad udfra

nogle begrundede diætprincipper.

Formålet om, at patienten skal motiveres

til at handle anderledes i sin hverdag, har

vi tilfælles med en række af de øvrige

semiprofessioner fx fysio- og ergotera-

peuter samt en stor del af sygeplejer-

skerne.

Generelt går udviklingen mod en mere

patientcentreret behandling og i en række

sammenhænge så tæt på borgerne som

muligt. Dvs. behandlerne i højere grad

kommer til patienterne i lokalområdet

eller i hjemmet, og der skabes mere sam-

menhæng i patientforløb på tværs af sek-

torer, hvilket de interviewede diætister,

ifølge artiklen netop efterlyser. Set i lyset

heraf er det ikke nogen god ide, at vi

udelukkende organiserer os i en central

regional enhed. Ernæring er fortsat ikke

noget højstatusområde, og hvis vi vil del-

tage i patientens samlede behandling,

kræver det, ifølge min mening, at vi er

synlige og tilstede i den daglige praksis

omkring patienten. Samtidig er det ofte

nødvendigt at samarbejde flerfagligt, hvis

formålet om, at patienten ændrer sin

daglige forvaltning af maden skal

opfyldes. Jeg tror, det vil være et af de

områder, der bliver kvalitetsmålt i fremti-

den.

Forskningsprojekter vokser jo ofte ud af

en etableret praksis, og hvis ikke diætis-

terne er synlige i det daglige arbejde i

sundhedsvæsenet, kan jeg frygte, at der

heller ikke bliver efterspurgt forskning på

området. Danmark er et lille land og

forskning i diætetik kunne med fordel

organiseres nationalt frem for regionalt.

Som jeg ser det, vil det regionalt være

mere hensigtsmæssigt, at samarbejde

med de øvrige semiprofessioner om

forskning/udvikling i fx metoder og red-

skaber til ændring af menneskers

hverdagsrutiner i forskellige grupper og

sammenhænge. Dette udviklingsarbejde

kunne organisatorisk ligge i forbindelse

med de nuværende CVU’er (og kom-

mende professionshøjskoler) eller univer-

siteterne. Professionshøjskolernes formål

bliver bl.a. at etablere udviklingsarbejde

indenfor semiprofessionerne.

Jeg tror dog, der skal findes en god løs-

ning mht. samarbejde mellem de kliniske

diætister i regionen, både kommunalt og

regionalt ansatte. Visitation af patienterne

bør nødvendigvis foregå tæt på patien-

terne/borgerne som al anden behandling

og rehabilitering, men det er selvfølgelig

vigtigt, at der udvikles hensigtsmæssige

procedurer og ensartethed i tilbuddet og i

den sammenhæng kunne en central

gruppe eller enhed blive en vigtig med-

spiller – dette under forudsætning af, at

enhedens leder sidder med hvor

ressourcerne fordeles!

Enheden skulle ikke kun omfatte kliniske

diætister, men også andre faggrupper

med en ernæringsfaglig uddannelse. Vi

har som faggruppe ikke patent på

hverken viden om ernæring eller vejled-

ning om kost. I stedet for at bekæmpe

eller negligere de beslægtede faggrupper,

synes jeg, der vil være mere perspektiv i

at invitere til samarbejde. Viden og kun-

nen er nogle af de eneste ting, der bliver

mere af ved at blive delt. De diætister og

andre der varetager den ”daglige” praksis

forskellige steder skal fortsat være organi-

seret og ledet decentralt, og der kunne

etableres strukturerede erfa- og

udviklingsgrupper, hvor den fælles enhed

fungerer som sekretariat.

Ved at specialisere yderligere og isolere

os i centrale enheder, kan jeg frygte, at vi

netop selv bidrager til at indskrænke

diætistfagets udøvelse og antallet af ud-

øvere i Danmark.

Jeg tror netop, at vi samtidig med at

dyrke fagligheden også skal satse på syn-

lighed og tværfaglighed, hvis vi skal

undgå en langsom nedlæggelse af

diætistfaget i Danmark �

Allis Bek

Klinisk diætist

Århus Universitetshospital, Risskov

Medlem af redaktionsudvalget

ab@psykiatri.aad.dk

Jeg kan kun være enig med Lone Viggers i hendes syns-

punkter om at diætisterne mangler en organisatorisk

ramme for at udvikle fagligheden, men jeg er ikke enig i

hendes betragtninger om, hvordan det bør organiseres.
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Kommentar til indlægget:
”Drop konkurrencen – dyrk fagligheden og samarbejdet”

Jeg har med stor interesse læst denne

artikel, som er skrevet ud fra et interview

med Lone Viggers på baggrund af hendes

Masteropgave i Offentlig Administration.

Jeg synes, at det er dejligt, at Lone

Viggers står frem og fortæller om sine

synspunkter i forhold til de kliniske diæti-

sters fremtidige organisering her i Region

Midtjylland, fordi det kan give anledning

til en debat på dette meget vigtige områ-

de. Jeg arbejder i Århus Kommune, ikke

som klinisk diætist, men som tovholder

for Århus Kommunes koststrategi på

Børn og Unge-området og som daglig

leder af kommunens kostteam. Jeg sidder

i Videncenter for Børnesundhed, sammen

med Børn og Unge-lægerne og konsulen-

ter fra Sundhedsplejen, og vi hører under

Århus Kommunes Pædagogiske Afdeling,

hvor jeg samarbejder på tværs af andre

Videncentre med specialpædagoger,

pædagogiske konsulenter og bevægelses-

konsulenterne i Århus Kommune.

Fra min stol i Århus Kommune, tror jeg

ikke, at der findes nogen patentløsning på

de kliniske diætisters fremtidige organise-

ring i regionerne. Hvad der er rigtigt for

den ene gruppe diætister i én region, er

ikke nødvendigvis rigtigt for diætisterne i

den anden region. Derfor – hvis I vil have

indflydelse, så kom på banen og giv jeres

mening til kende ude i regionerne, så

området ikke bliver dikteret ovenfra, som

Lone Viggers også er inde på, er risikoen

for os som faggruppe. Der er ikke noget

mere irriterende, end når andre tager

beslutninger hen over hovedet på én, det

er sjovere at være med til at bestemme

strømmens retning, end at følge med

strømmen.

Selvom det var ønskeligt med mange flere

kolleger på dette vigtige område, tror jeg

desværre ikke, at vi om 50 år, vil se fanta-

stisk mange flere diætister i Danmark,

end der er i dag. Det hænger sammen

med, at kliniske diætister leverer et niche-

produkt, som det er svært at se effekten

af med det samme, med mindre det er

specialiserede diæter som fx diæt til nyre-

patienter, diæt til patienter med Cøliaki

osv. Så er vi også en faggruppe – der som

Lone Viggers siger, er rigtig gode til at

passe vores egen butik, selvom vidensde-

ling, bare siden jeg blev uddannet i 1995,

er blevet kraftigt forbedret. Ikke mindst i

kraft at mange arbejdsomme ERFA-grup-

per og et godt blad. Endelig handler det,

højst sandsynligt, også om, at der er for

lidt prestige i diætvejledning. Det er be-

sværligt og langvarigt og kræver meget af

patienten, sammenlignet med medicin

eller kirurgi for den sags skyld.

Skabelsen af en ernæringsenhed i den

nye Region Midtjylland bør diskuteres. I

Århus Kommune har jeg lært vigtigheden

og værdien af et dagligt og kontinuerligt

samarbejde i et Videncenter med mange

andre faggrupper med andre idéer og

synspunkter om og på kost. Det har været

utrolig lærerigt og det har givet stor ind-

flydelse på området. Jeg mener, at det

specielt i forhold til hvor lille vores fag-

gruppe er, er farligt at gruppere os for

meget rent organisatorisk. Jeg frygter at

synligheden på de afdelinger, hvor der vir-

kelig er brug for diætister, forsvinder.

Hvis vi ikke har et solidt tilhørsforhold til

afdelingerne, men er grupperet i en over-

ordnet enhed, bliver vi så en ”klub”, hvor

vi klapper hinanden på ryggen? Bliver vi

usynlige og lette at spare væk? Jeg mener,

at vi skal være meget synlige som fag-

gruppe, og vi skal først og fremmest ud

og samarbejde med de andre faggrupper

hver dag. Et stærkt fagligt netværk, får vi,

efter min mening ikke ved central organi-

sering ”kun” med diætister. Lad os få en

debat i gang om dette vigtige emne �

Kirsten Færgeman

Klinisk diætist og cand.scient. i Human

Ernæring

Århus Kommune

Medlem af redaktionsudvalget

kif@bv.aarhus.dk

I min egenskab som medlem af ”Diætistens” redaktions-

udvalg, har jeg været så heldig at få indlægget: ”Drop

konkurrencen – dyrk fagligheden og samarbejdet” til

gennemlæsning før artiklen trykkes i bladet (hvilket i

øvrigt er en af de mange fordele ved at sidde i redakti-

onsudvalget).
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Vi forføres til at spise mere

I forbindelse med arbejdet med portions-

størrelser har Afdeling for Ernæring set

på den efterhånden betragtelige litteratur,

som peger på at mange andre faktorer

end netop det at beslutte sig for at spise,

har stor indflydelse på hvad, hvornår og

hvor meget man spiser.

De fleste af disse faktorer er forbrugeren

ikke bevidst om. Samtidig viser litteratu-

ren, at menneskers naturlige regulering

af, hvor meget de burde spise, tilsynela-

dende hurtigt kan sættes ud af spillet -

ofte med resultatet at de spiser mere end

forudset.

Meget litteratur om fødevarernes psykolo-

gi er skrevet af forskere i psykologi eller

markedsføring, idet der forskes meget i,

hvordan man kan sælge mere for at tjene

mere. Denne litteratur er ernæringsud-

dannede dog sjældent bekendt med, idet

litteraturen primært findes på fx Handels-

højskolens bibliotek i København, som

bugner af bøger om hvordan man påvir-

ker forbrugerne til at købe et produkt.

Dog er navnlig en forsker, Brian Wansink,

fra Cornell Universitet begyndt at bygge

bro mellem marketing- og ernæringsvi-

denskaben. Han mener, at det er vigtigt,

at ernæringsforskere i relation til den sti-

gende overvægt i befolkningen ved noget

om, hvilke faktorer der modvirker de til-

tag, der igangsættes for at mindske over-

vægten i befolkningen. I det følgende vil

jeg gennemgå en del af litteraturen om de

faktorer, der har betydning for, hvor

meget vi spiser.

Tilgængelighed/synlighed
Hvis et produkt findes i ens umiddelbare

nærhed (fx slikskål på skrivebordet) er

der risiko for, at der spises mere, end hvis

slikskålen står to meter væk fra skrivebor-

det. Hvis slikskålen er af klart glas, spises

der også mere end hvis slikskålen er af

matteret glas, da slikket er mere synligt i

den klare glasskål. Synlighed i form af

duft kan også have indflydelse på vores

appetit, og dermed hvor meget vi spiser.

En behagelig duft af nybagt brød vil sætte

gang i mundvand og øge vores sultfor-

nemmelse, som så korrelerer med et

større indtag af brød (1).

Variation - flere farver, flere
valgmuligheder, flere smagsvari-
anter m.m.
Hvis forbrugeren er udsat for flere valg-

muligheder, er der sandsynlighed for, at

der spises mere. I et forsøg af Rolls spiste

deltagerne 23% mere, hvis de blev tilbudt

tre smagsvarianter af yoghurt i stedet for

én smagsvariant (2). Siden har adskillige

forsøg vist, at variation kan øge indtaget

(1). Brian Wansink med kolleger har des-

uden for nylig lavet forsøg med chokola-

derne M&M´s, hvor deltagerne enten fik

syv eller ti forskellige farver. Selvom sma-

gen er ens i alle farver, spiste gruppen

med ti farver 43% mere end gruppen med

syv farver (3).

Portions- og
pakke-
størrelse
Det er efter-

hånden velbe-

skrevet, hvorle-

des servering/

salg af store por-

tioner øger indta-

get, og Afdeling

for Ernæring har i

denne sammen-

hæng også vist,

hvorledes forholde-

ne er i Danmark (4-

6). Der skal derfor

ikke gåes i detaljer

med disse tidligere

beskrevne under-

søgelser, men i stedet

ses på, hvorledes man

i USA har forsøgt at

normalisere befolkningens

opfattelse af portioner for der-

med at nedsætte deres energiind-

tag. Marion Nestle og Lisa Young har

de senere år sat fokus på de øgede porti-

onsstørrelser og deres effekt på amerika-

nerne (7). I USA er muffins, pastaretter,

bagels og kager to til fem gange større

end de officielle standardportioner af dis-

se fødevarer og antallet af store portioner

er generelt øget voldsomt. Siden 2003 har

Hvem bestemmer, hvor meget vi spiser? Svaret burde

være indlysende, for det gør vi da selv - eller gør vi?
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der været særlig fokus på portionsstørrel-

ser i USA. Bevidstheden i befolkningen

om, at portioner på restauranter er blevet

større er øget fra 7% til 45% og bevidsthe-

den om at portionsstørrelser er blevet

større i hjemmet er også øget (fra 20 til

52%). Men til trods for denne øgede

bevidsthed viser en undersøgelse fra 2006,

at folk fortsat opfatter det, der serveres

som en portion, der skal spises op (8).

Der har været tiltag for at ser-

vere mindre portioner på

restauranter i USA,

men uden held.

En restaurant-

kæde droppede

efter fem måne-

der de små por-

tioner grundet

manglende salg

og har introduce-

ret en Ultimate

Colossal Burger

(8). Generelt er

der indenfor bl.a.

fastfood i USA

lanceret mange

store portions-

størrelser. Udover

Ruby Tuesdays

Ultimate Colossal

Burger med 7,3 MJ

pr. portion, har

Burgerking bl.a. en

Quad Stacker med fire

bøffer, fire skiver ost, otte ski-

ver bacon og 4,2 MJ pr. portion,

Hardee´s har en Monster Thick Burger

med 5,9 MJ pr. portion. Produkterne mar-

kedsføres ikke som sunde produkter, men

der gøres en anstrengelse for at kommu-

nikere, at disse produkter giver masser af

energi og dermed er produkter, der bidra-

ger væsentligt til den daglige energiindta-

gelse. Burger King oplyser, at Quad

Stackeren er ”Four hamburgers, four slices

of cheese, eight strips of bacon and almost a

day’s worth of calories in just one sand-

wich. We’re satisfying the serious meat

lovers by leaving off the produce and letting

them decide exactly how much meat and

cheese they can handle”. Denne åbenlyse

markedsføring af produkternes energi- og

fedtindhold mener man på Rudd Centre,

Yale Universitet skyldes, at dermed kan

producenterne ikke retsforfølges for at

have lanceret usunde energirige produkter,

som kan føre til overvægt (http://rudd-

soundbites.typepad.com/rudd_sound_bit-

es/).

Det kan synes selvfølgeligt at forbruget

øges, hvis man serverer større portioner,

men nyere litteratur viser, at sagen er

mere kompleks end som så. Der er lavet

forsøg, hvor deltagere blev delt i to grup-

per, og hvor begge grupper fik serveret

samme mængde mad, men i to forskellige

beholdere. Den ene beholder kunne rum-

me dobbelt så meget som den anden, og

til trods for at der serveredes lige meget,

spiste gruppen med de store beholdere

20-45% mere fx spaghetti eller snacks end

den anden gruppe (1, 9).

Selv når man udleverer så store mængder

mad, som deltagerne ikke kan nå at spise

op, mens et forsøg varer, spises der mere,

jo større mængder, der udleveres. I et for-

søg fik deltagerne udleveret store mæng-

der M&M´s. Den ene gruppe fik en pose

med 1/2 pund (227 gram), mens den anden

gruppe fik to poser med 1/2 pund i hver (i

alt 454 gram). Ingen af grupperne havde

spist op ved forsøgets afslutning, men

gruppen med to poser havde spist dobbelt

så meget som gruppen med en pose (9).

Selv når forsøgspersoner udsættes for

mad, der ikke smager godt, spiser de

mere, når det serveres i store portioner. I

et forsøg i en biograf udleveredes friske

eller 14 dage gamle popcorn i to forskelli-

ge størrelse beholdere. Selvom deltager-

ne vurderede, at de gamle popcorn var

tørre og ikke smagte så godt, så spiste

deltagerne med store beholdere mere

end dem som havde fået de gamle pop-

corn i mindre beholdere. Forsøget er

beskrevet tidligere (5) og originalartiklen

kan læses under den sigende titel ”Bad

popcorn in big buckets” (10).

Grunden til, at større portioner eller

beholdere øger forbruget, skyldes at den

større størrelse ubevidst øger normen for,

hvor meget det er normalt at spise. Dette

forklarer, hvorfor deltagere spiser mere

fra halvfyldte store beholdere end fra helt

fyldte middelstore beholdere, indeholden-

de det samme volumen (1,9).

Fysisk udformning
Det er estimeret, at 72% af ens energiind-

tag spises fra tallerkener, glas og skåle

(11). Brian Wansink og kolleger har set,

at ikke blot størrelsen men også den fysi-

ske form af en beholder har betydning for

hvor meget, der konsumeres. Dette skyl-

des den såkaldte horisontale – vertikale

illusion, som kan illustreres med figuren:

Til trods for at begge linjer er lige lange,

synes den horisontale kortere end den

vertikale. Det skyldes, at folk fokuserer

på den vertikale dimension (højden) og

underestimerer den horisontale dimensi-

on (bredden), når de vurderer portions-

størrelser.
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Formen af glas, tallerkener, poser og

andre beholdere betyder derfor noget for,

hvor meget vi konsumerer. Alt efter form

opfatter vi, hvor meget der kan være i et

glas eller på en tallerken, og dermed sæt-

ter vi en norm for, hvor meget vi synes, vi

bør spise. Wansink har lavet forsøg med

glas, hvor deltagere i et cafeteria fik udle-

veret hhv. et højt, smalt glas eller et lavt,

bredt glas. Begge glas kunne rumme 22

ounces (6.5 dl). Deltagerne hældte deref-

ter juice op i glasset. Længere henne ved

cafeteriadisken blev volumen målt i det

skjulte, mens deltagerne blev interviewet

om, hvor meget de troede glasset kunne

rumme, og hvor meget de troede, de hav-

de hældt op. Det viste sig, at deltagerne

med det høje glas havde hældt mindre op

(5.5 oz/1.6 dl) end deltagerne med det

lave glas (9.6 oz/2.8 dl), men gruppen

med det høje glas vurderede, at de havde

hældt mere op, end den mængde gruppen

med det lave glas vurderede. Gruppen,

der fik udleveret det lave glas, vurderede

at der ikke kunne være så meget i glasset

og hældte derfor mere op (for at få en

passende mængde juice), men syntes

samtidig, at de havde fået mindre, end

gruppen med det høje glas, vurderede de

havde fået. Forsøget blev gennemført

både blandt børn (n=97) og blandt voksne

(n=89), og som det ses af figur 1, var

resultatet det samme. Et lignende forsøg

blev gentaget blandt bartendere, der skul-

le hælde spiritus op til drinks og resulta-

tet blev det samme. Gruppen med det

lave glas hældte mere op, men vurderede

at de havde hældt mindre op, end grup-

pen med det høje glas vurderede (12).

Pris, skiltning og anden mar-
kedsføring i butikker
Value marketing ”mere for pengene”

opmuntrer kunden til at bruge lidt flere

penge for at købe meget større portioner.

Begrebet er bl.a. beskrevet i rapporten

”From Wallet to Waistline. The hidden

costs of supersizing” (13), ligesom

Afdeling for Ernæring har beskrevet de

danske forhold i flere artikler (4-6). I

nuværende artikel vil denne del af value

marketing ikke blive beskrevet yderlige-

re, men andre former for markedsføring

fortjener også fokus.
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Skiltning i detailhandlen har stor betyd-

ning for, hvor meget vi køber. Normalt

køber amerikanere 3-4 dåser suppe pr.

gang, de er i supermarkedet, men ser de

et skilt med teksten ”Suppe, max 12 dåser

pr. kunde!”, så købes 7 dåser pr. gang.

Suppen er ikke på tilbud, men det at der

nævnes, at der kun må købes 12 dåser pr.

kunde, får kunderne til at fokusere på det-

te tal, og de køber ubevidst flere dåser.

Begrebet hedder ”anchoring”, idet vi

”kaster anker” eller fokuserer på det tal,

vi ser og op- eller nedjusterer ubevidst

efter dette tal. Dette sker også, hvis vi

udsættes for ”Multiple unit pricing”, hvor

skiltning fortæller, hvor meget fx 5 stk. af

en given vare koster. Der er lavet forsøg

med skilte, hvor der stod hhv. 3 for 3 $

eller 1 for 1 $. Folk køber 30% mere, hvis

de udsættes for skiltet med 3 for 3 $ til

trods for at prisen pr. vare reelt er den

samme (14).

En sidegren af value marke-

ting er ”stock piling”.

Gennem tilbud og

mængderabat

købes store lag-

re hjem af pro-

dukter, som

derefter bliver

konsumeret,

fordi det er

tilgængeligt

i hjemmet.

Folk køber

mere og for-

tærer mere

af lettilgænge-

lige varer, som

ikke kræver

yderligere tilbe-

redning før for-

tæring, fx soda-

vand, slik, snacks

og kager (15).

Distraherende
omgivelser

Folk, der spiser

samtidig med at

de læser en bog

eller ser TV, risi-

kerer at spise

mere, idet deres

vurdering af hvor

meget og hvor læn-

ge, de spiser, bliver

dårligere. Hvis man

foretager sig andre ting

samtidig med at man spiser, fjer-

ner man opmærksomheden fra even-

tuelle mæthedssignaler. Samtidig er det at

spise eller drikke samtidig med at se

TV/film eller fx en fodboldkamp, måske

mere relateret til vane end egentlig sult. I

et forsøg er det vist at på dage, hvor delta-

gere spiste samtidig med, at de så TV,

blev der spist væsentlig mere end på

dage, hvor der ikke blev set TV samtidig

med, at der spistes. På de dage, hvor del-

tagerne spiste og så TV samtidig, følte de

sig mindre sultne, men til trods for min-

dre sult, spiste de mere. Resultaterne

tyder på, at den almindelige appetitregule-

ring sættes lidt ud af spil, hvis der ses TV,

mens der spises. (16).

Sundhedsaura
Udespisning er udpeget som en vigtig

bidragsyder til overspisning i USA (17),

selvom antallet af fastfood restauranter

med sundt image (fx Subway) er vokset

mere end antallet af traditionelle fastfood

restauranter, som ikke beskriver sig selv

som sunde (fx McDonald’s). Wansink og

kolleger mener, at hvis en restaurant har

et sundt image, er der tendens til at kun-

derne vælger meget kalorieholdigt tilbe-

hør. Kunderne undervurderer energiind-

holdet i restaurantens produkter og fordi

de tror, de ikke får særlig meget energi

via disse, kompenserer kunderne ved

ubevidst at vælge energirigt tilbehør.

Netto effekten kan meget vel være, at

kunderne

ender med at få et højere energiindtag

gennem de sunde restauranter, hvilket

forfatterne undersøgte gennem forsøg

med mad fra hhv. Subway og McDonald’s

(18).

I første forsøg blev kunder på de to

restauranter spurgt om energiindholdet i

det, de netop havde spist. Kun kunder,

der havde spist sandwich/burger, tilbehør

og drik, blev interviewet og resultatet var

at for måltider, der var ens i energiind-

hold, blev Subways måltiderne vurderet

21% lavere i energiindhold. I andet forsøg

blev deltagerne bedt om at vurdere ener-

giindholdet i enten en ost/skinkesandwich

(1.4 MJ) eller en kalkunsandwich (2.5

MJ) fra Subway eller en cheeseburger

(1.4 MJ) eller BigMac (2.5 MJ) fra

McDonald’s. Selvom energiindholdet var

ens i de to sæt produkter fra hhv. Subway

og McDonald’s blev Subways produkter-

ne vurderet til et lavere energiindhold.

Underestimeringen af energi var større

for produkterne, der indeholdt 2.5 MJ. Jo

mere deltagerne gik op i ernæring, jo

bedre estimering havde de af produkter-

nes energiindhold. Men de ernæringsin-

teresserede vurderede stadig Subway pro-

dukterne til at indeholde mindre energi

end McDonald’s produkterne (18).
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Deltagerne i forsøg tre fik udleveret kupo-

ner til et måltid fra enten Subway eller

McDonalds. Man kunne vælge mellem en

Subwaysandwich (3.8 MJ) eller en

BigMac (2.5 MJ). Der var med vilje valgt

en meget energirig sandwich fra Subway

for at vurdere sundhedsauraen fra denne

kædes produkter. Efter at deltagerne hav-

de valgt sandwich eller burger skulle de

vælge, hvilket tilbehør de ønskede i form

af lille, middel eller stor sødet eller suk-

kerfri sodavand samt evt. 1-2 småkager til.

Denne form for tilbehør var det eneste,

som var ens i de to kæder. Herefter skulle

deltagerne vurdere energiindholdet i

deres burger/sandwich, drik og småkage.

Sammenlignet med deltagerne, der havde

fået kupon fra McDonald’s, valgte

Subway-gruppen oftere en sukkersødet

sodavand og opgraderede oftere sodavan-

den til en større og bestilte oftere småka-

ger. Subway-gruppen endte derfor med at

få 56% flere kalorier i deres måltid end

McDonald’s-gruppen. Begge grupper var

lige gode til at estimere, hvor meget ener-

gi der var i tilbehøret, men eftersom

Subway-gruppen underestimerede energi-

indholdet i sandwichen, endte denne

gruppe op med at underestimere målti-

dets energiindhold med 52% (18).

Forskningen relateret til danske
forhold
Der er ikke lavet meget forskning i

Danmark om portionsstørrelser, men det

er svært at forestille sig, at de mekanis-

mer der ligger bag, hvorfor forbrugerne

spiser, som de gør, skulle være anderle-

des blandt fx amerikanere end blandt dan-

skere. Alle, som har været i en tag-selv-

slik butik har formentlig oplevet at hælde

slik i en pose og derefter komme hen til

kassen og undre sig over, hvor dyrt det

er. Tag-selv-slik har ikke nødvendigvis

højere kilopris end slik i færdige

poser, men man kommer nok

i mange tilfælde til at

tage mere, end man

troede. Samtidig vil

det varierede

udbud resulte-

re i, at vi tager

mere.

I 2006 har

slikposerne i

visse biogra-

fers tag-selv-slik

afdelinger ændret

form, idet de nu ikke

er formede som kræmmerhus, men er

brede poser med flad bund. Hvis menne-

sker undervurderer den horisontale

dimension, vil denne form for pose være

medvirkende til, at folk undervurderer

den mængde slik, de lægger i og dermed

måske hælder mere slik op for at få en

passende mængde. I forbindelse med et

interview i Politiken i oktober 2006

afprøvede journalisten vores formodning

om at posens indhold ville blive undervur-

deret. I et højst uvidenskabeligt forsøg

med fire forskellige poser (bred, flad

pose; kræmmerhus; aflang papirspose; lil-

le papirspose) med hver 100 gram slik i,

blev 24 forsøgspersoner (6-10 år) efter tur

bedt om at vurdere, i hvilken pose der var

hhv. mest og mindst slik i. 18 deltagere

vurderede, at der var mindst i posen med

den flade bund (19). Det er klart, at dette

lille forsøg ikke videnskabeligt beviser, at

den brede poses indhold undervurderes,

men noget tyder på, at indhold i brede

poser visuelt syner af mindre.

Der er lavet utallige forsøg med forskelli-

ge typer af variation, og Wansink argu-

menterer for, at det er vigtigt at forstå,

hvorledes forbrugernes opfattelse af varia-

tion snarere end den aktuelle variation

kan påvirke forbruget. Jo mere varieret et

udvalg er, jo højere opfatter forbrugeren

forbrugsnormen til at være og spiser der-

for mere. Dette betyder, at hvis danske

kantiner og restauranter har buffetserve-

ring, så bør der lægges ekstra vægt på, at

retterne ikke er for energitætte, da denne

form for servering ellers kan resultere i

overspisning. Omvendt kan et varieret

udvalg af sunde retter også få de besøgen-

de til at spise mere af det sunde.

Wansinks forskning tyder på, at hvis en

restaurant har et sundt image, er det vig-

tigt, at kunder har mulighed for at købe

en gennemført sund menu og ikke blot

hovedingrediensen, da der ellers er risiko

for at nettoresultatet bliver usundt.

D I Æ T I S T E N N R . 8 6 - 2 0 0 7

Brian Wansink er en gennemgående
person i mange af de beskrevne for-
søg og har sammen med bl.a.
Marion Nestle, Lisa Young og
Barbara Rolls sat fokus på vigtige
aspekter af overspisning, portions-
størrelser og psykologien bag hvor-
for vi spiser, som vi gør. I efteråret
2006 udkom bogen ”Mindless
Eating” om Wansinks forskning
samt en tilhørende hjemmeside. På
hjemmesiden er der links til en del
originalartikler (11; www.mindlesse-
ating.org). Wansink har desuden
skrevet en oversigtsartikel, der
opsummerer en del af forskningen
på området (1).
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Det er vigtigt at vide, hvilke mekanismer

der bruges for at få forbrugerne til at

købe mere mad, for at kunne modvirke

denne ubevidste forførelse, vi nogle gan-

ge udsættes for. Folk skal få bedre for-

ståelse for energiindhold i produkter,

også i såkaldt sunde produkter, i forhold

til energibehov for en given person.

Ligeledes burde der måske udvikles mate-

riale, der viser, hvad passende portion er

af forskellige fødevarer. Danmark har

ikke tradition for at bruge portionsstørrel-

sesbegrebet, men det er på tide, at befolk-

ningen får en bedre fornemmelse for,

hvad passende portioner af diverse føde-

varer er.

Skal man anvende den nævnte forskning

til at undgå overvægt og overspisning, må

rådene bl.a. være:

� Drik usunde drikkevarer af høje, tynde

glas og drik de sunde af lave, brede

glas

� Server det

usunde på små tal-

lerkener og det sunde på

store tallerkener

� Køb ikke slik, chips og snacks til lager,

og hvis du alligevel køber til lager, så

sørg for at lageret ikke er synligt og let-

tilgængeligt

� Lad det usunde være usynligt eller be-

sværligt at gå til, men lad det sunde

være synligt og lettilgængeligt

� Køber du slik, så vælg de færdigpakke-

de poser og hold dig væk fra poser med

flad bund

� Spis ikke mens du læser bog, ser TV

eller film – hvis du vil spise, mens

opmærksomheden er rettet mod noget

andet, så spis det sunde �

Interesserede kan læse mange flere

råd i bogen ”Mindless Eating” (refe-

rence nr. 11).

SFA@food.dtu.dk

Referencer
1. Wansink B. Environmental factors that incre-

ase the food intake and consumption volu-
me of unknowing consumers. Ann Rev Nutr
2004;24:455-79.

2. Rolls BJ, Bowe EA, Rolls ET et al. Variety in a
meal enhances food intake in men. Physiol
Behav 1981;26:215-21.

3. Kahn BE, Wansink B. The influence of assort-
ment structure on perceived variety and
consumption quantities. J Consumer
Research 2004;30:519-33.

4. Matthiessen J, Fagt S, Biltoft-Jensen A, et al.
Size makes a difference. Public Health Nutr
2003;6:65-72.

5. Biltoft-Jensen A, Fagt S. Survival at the movi-
es. Diætisten 2006;82, 7-11.

6. Fagt S, Biltoft-Jensen A. Spis op – så bliver
du en stor dreng. Tandlægernes Ny Tidsskrift
2006;10:10-14.

7. Young L, Nestle M. Expanding portion sizes
in the US marketplace: Implications for nutri-
tion counseling. J Am Diet Assoc
2003;103:231-234.

8. AICR (2006). Americans still cleaning plates.
www.aicr.com.

9. Wansink B. Can package size accelerate usa-
ge volumen? J Marketing 1996;60:1-14.

10. Wansink B, Kim J. Bad popcorn in big
buckets: portion size can influence intake as
much as taste. J Nutr Educ Behav
2005;37(5):242-245.

11. Wansink B. Mindless Eating. Why we eat
more than we think. Bantam Dell, New York
2006.

12. Wansink B, van Ittersum K. Bottoms up! The
influence of elongation and pouring on
consumption volume. J Consumer Res
2003;30(3):455-63.

13. NANA. From Wallet to Waistline. The hidden
costs of supersizing. 2002.

14. Wansink B, Kent RJ, Hoch SJ. An anchoring
and adjustment model of purchase quantity
decisions. J. Markering Res. 1998;35:1:71-
81.

15. Chandon P, Wansink B. When are stockpiled
products consumed faster? A Con-venience-
Salience Framework of Postpurchase

Consumption Incidence and Quantity.
Journal of Marketing Research
2002;39(3):321-335.

16. Stroebele N, de Castro JM. Television viewing
is associated with increase in meal frequency
in humans. Appetite 2004;42:111-113.

17. FDA. The Keystone Forum on Away-From-
Home Foods: Opportunities for Preventing
Weight Gain and Obesity 2006. www.docu-
ticker.com/2006/06/keystone-forum-on-
away-from-home-foods.html d. 10. august
2006.

18. Chandon P, Wansink B (2006). The biasing
Health Halos of fast food restaurants Health
Claims: Lower calorie estimates and higher
side-dish consumption intentions. Publiceres
i Journal of Consumer Research, (forventes
publiceret i 2007).
http://faculty.insead.edu/chandon/personal_p
age/Documents/Chandon%20Wansink%20H
ealth%20Halos%20Subway%20vs.%20McD
onald's%20forthcoming%20JCR.pdf.

19. Sindal H. Slikposerne snyder os. Politiken
2006, 14. oktober, side 4-5.



Hjertekarsygdom – en skjult kvindesygdom

I Hjerteforeningens nye debatbog

Kvinders Hjerter efterlyser lægelige eks-

perter grundlæggende viden om, hvordan

medicin og operationer virker på kvinder.

Bikinisyn
Når det drejer sig om kvinder og sygdom,

anlægger vi ifølge Karin Schenck-

Gustafsson, professor i kardiologi ved

Karolinska Instituttet i Stockholm, et biki-

nisyn. ”Vi taler hele tiden om kræft i bryst

og underliv. Og så tror folk jo, at det er de

vigtigste kvindesygdomme. Men sådan er

det ikke. Den største kvindesygdom er

hjertekarsygdom”(1).

Bikinisynet råder også i Danmark: Kvinder

får brystkræft og celleforandringer i under-

livet - ikke åreforkalkning og blodpropper i

hjertet. Tal fra Statens Institut for

Folkesundhed viser, at 84% af alle danske

kvinder tror, at kræft er årsag til flest døds-

fald blandt kvinder, mens kun 12% peger på

hjertekarsygdom som den

største dræber (2,3).

Fakta er, at 9000 danske

kvinder hvert år dør af hjer-

tekarsygdomme, mens godt

7000 kvinder dør af kræft. Til

sammenligning dør 8500 mænd

hvert år af hjertekarsygdomme (2).

Kvinder underbehandles
Når kvinder bliver indlagt med blodprop i

hjertet, er deres risiko for hjertesvigt eller

død højere end mænds. Ud fra dette fak-

tum kunne man tro, at kvindelige hjertepa-

tienter fik en særlig høj opmærksomhed

og særlig hurtig behandling på sygehuset.

Men sådan forholder det sig på ingen

måde ifølge Hjerteforeningens næstfor-

mand dr. med. Peter Clemmesen fra

Rigshospitalets hjertecenter. Kvinder

behandles i langt mindre grad end mænd-

ene - både når det gælder forundersøgel-

se, ballonbehandling og medicinsk

behandling (1).

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed

viser, at 44% mænd mod 39% kvinder får

forundersøgelsen KAG (røgntenunder-

søgelse af hjertets kranspulsårer) inden

48 timer.

37% af mændene og 28% af kvinderne får

ballonudvidelse inden 48 timer, og hen-

holdsvis 38 og 29% får aggressiv blodfor-

tyndende behandling jævnfør behand-

lingsvejledningen (1,2).

”Hvorfor mænd og kvinder ikke behand-

les på lige fod - det vil sige i overensstem-

melse med den risikoprofil de indlægges

med, ved vi ikke”, skriver Peter

Clemmesen i debatbogen

Kvinders Hjerter. ”Årsager-

ne er givetvis komplicere-

Det er en myte, at kvinder ikke får hjertekarsygdomme.

I dag rammes kvinder lige så hårdt af hjertekarsygdomme

som mænd. Men hverken lægerne eller kvinderne selv

ved nok om de sygdomme, som koster hver tredje danske

kvinde livet.
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Lone Lindegaard Nordin

Behov for viden og
dokumentation

Der er behov for en forsk-

ningsindsats, der skaffer viden

om, hvordan hjertekarsygdomme

rammer kvinder, om kvinders symp-

tomer og behandling.

For at gøre opmærksom på dette

og for at samle penge ind til forsk-

ning i kvinder og hjertekarsygdom-

me sætter Hjerteforeningen fokus

på problemet med kampagnen

”Kvinder længe leve!” som går i

luften den 23. april i dette års hjer-

teuge.

I forbindelse med kampagnen udgi-

ver Hjerteforeningen debatbogen

”Kvinders Hjerter”, hvor en række

eksperter og forskere giver deres

bud på, hvad vi ved, og hvad vi

mangler at vide om kvinders hjerter

og kredsløbssygdomme.

I forbindelse med hjerteugen udgi-

ver Hjerteforeningen også en ny

kogebog: Slank med Hjertefor-

eningen.

Begge bøger kan købes på

www.hjerteforeningen.dk



de, men det bør ikke afholde os fra at

undersøge dem for at kunne sikre patien-

ter af begge køn den optimale behandling.

Som det er i dag, er der helt klare

fordele ved at være mand, når

man indlægges med en hjer-

tesygdom” (1).

Behandling på
mændenes præmisser
Når kvinder behandles for hjer-

tekarsygdomme, behandles de ud fra

undersøgelser, som er uegnede til at sige

noget om netop behandling af kvinder.

Inden for kardiologien er retningslinjer

for patientbehandlingen baseret på store

kliniske og randomiserede undersøgelser.

Men i de fleste af disse undersøgelser

udgør kvinder kun en fjerdedel af delta-

gerne. Alligevel er resultaterne generali-

serede og brugt som grundlag for eksiste-

rende behandlingsvejledninger. Det bety-

der, at der ikke er tilgængelige og pålideli-

ge data, der kan sige noget præcist om for

eksempel medicins virkning på kvindelige

patienter (1).

Ifølge Peter Clemmesen ved lægerne kort

sagt for lidt om kvinders reaktion på

kendte og bredt anvendte medicintyper

og for lidt om, hvilken bivirkninger medi-

cinen har på kvinder (1).

Både læger og kvinder overser
symptomerne
Overlæge dr. med. Jytte

Jensen, Glostrup Hospital,

ser ofte kvinder med alvor-

lig hjertesygdom, som har symptomer,

der ikke er helt efter lærebogen.

”Kvindernes symptomer på for eksempel

åreforkalkning er ofte forskellige

fra mændenes.

Men det er

mændenes

symptomer, der

er beskrevet i lære-

bøgerne gennem de sidste

150 år, og naturligt nok dem, lægen

spørger ind til, når kvinderne henvender

sig i klinikken. De klassiske symptomer

er brystsmerter i den centrale del af bry-

stet ofte med stråling ud i venstre arm.

Men kun hver tredje kvinde har dette

symptom i forbindelse med et hjertean-

fald” (1).

Kvindernes symptomer er ofte atypiske,

blandt andet fordi de får hjertesygdom 10

år senere end mændene. Jo ældre vi er,

des mere diffuse er vores symptomer på

sygdom. Det gælder alle.

Symptomerne kan optræde alene eller fle-

re ad gangen, og de kan komme, gå over

og komme igen. Måske er der ingen

smerter forbundet med symptomerne,

der kan opstå i hvile, ved psykisk stress

eller fysisk aktivitet �

lnordin@hjerteforeningen.dk
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Flere kvinder end mænd
dør af en hjertekarsyg-

dom (1,2)

9098 kvinder døde af
en hjertesygdom i 2005

� 8539 kvinder over 65 døde af en

hjertekarsygdom i 2005

� 559 kvinder under 65 døde af en

hjertekarsygdom i 2005

8483 mænd døde af
en hjertekarsygdom i 2005

� 7221 mænd over 65 døde af en

hjertekarsygdom i 2005

� 1262 mænd under 65 år døde af

en hjertekarsygdom i 2005

Kvinders symptomer på hjertekarsygdom (1,2)

� Ubehag i brystregionen, der opleves som en trykkende eller en

strammende fornemmelse

� Åndenød, der kan opstå alene eller sammen med den ubehagelige

trykken i brystet

� Hjertebanken

� Svimmelhed, kvalme eller opkastning

� Koldsved

� Smerter eller ubehag i begge arme, mellem skulderbladene, i nakke og kæbe

� Usædvanlig mathedsfølelse

� Søvnforstyrrelser

� Følelse af slaphed, især i armene

� Fordøjelsesproblemer og/eller en smertefuld fornemmelse af luft i maven

� En følelse af at der er noget rivende galt S
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ATPRO 100® ATTYLET®

Et fedt- og lactosefrit animalsk proteinkoncen-
trat, bestående af hydrolyserede polypeptider. 
Produktet har mange anvendelsesmuligheder 
som komplementering til den daglige kost, idet 
det er muligt at højne proteinmængden uden 
det fremstillede produkt ændrer farve eller smag 
i væsentlig grad. 
Atpro 100® har i opløst stand et næsten glas-
klart udseende. 

Attylet® er produceret specielt til fremstilling 
af gelé- og tyktfl ydende kost. Attylet® kan 
anvendes i alle former for væsker, kolde som 
varme, samt i puréer. F.eks. saftevand, juice, 
supper, purerede grøntsager og lignende. 
Attylet® doseres direkte i de anvendte pro-
dukter. 
Det har neutral smag og udseende, og des-
uden tåler det opvarmning samt dybfrysning.

Læs mere om produkterne på www.toft-care.dk

ARTIKEL

Støt kampagnen Kvinder længe leve

Maja Lykke har designet en hjertepin, der symboliserer det raske hjerte, til

støtte for kampagnen. Hjertepin´en koster 25 kr., heraf går 15 kr. til forskning

i kvinders hjerter.

Hjertepin’en sælges i Matas-butikkerne over hele landet og kan også bestilles

på www.hjerteforeningen.dk/butik.

Kgl. Hofjuveler P. Hertz har designet tre eksklusive hjertesmykker, der fås i

både sølv og guld. 20% af salgsprisen går til forskning. Nærmeste forhandler

oplyses på tlf. 33 12 22 16.

Kristine Engelbrecht – chefdesigner på Cottonfield Female Kollektionen

– har designet en lækker skjorte.

Skjorten koster 299 kr. Heraf går 80 kr. til forskningen.

Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 33 78 28 28.

Referencer
1. Kvinders Hjerter. Hjerteforeningen 2007.
2. Statens Institut for Folkesundhed.
3. Zapera. Viden om hjertekarsygdomme. 2007.03.06
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Ændring af lov om forbud mod forskels-
behandling på arbejdsmarkedet – senere
tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet

Dette har nu udmøntet sig i en ændring

af lov om forbud mod forskelsbehand-

ling på arbejdsmarkedet, nærmer be-

stemt ved at hæve lovens aldersgrænse

for adgang til at indgå individuelle eller

kollektive aftaler om ophør af ansæt-

telsesforholdet grundet alder fra 65 år

til 70 år.

Ændringen indebærer følgende:

Med virkning fra den 1. januar 2008 vil

aldersgrænsen for hvornår det kan

aftales, at et ansættelsesforhold ophører

grundet alder blive hævet fra 65 år til 70

år.

Herefter vil bestemmelser i individuelle

ansættelseskontrakter med en pligt-

mæssig fratræden før det 70. år være

ugyldige. Dette indebærer, at de vil

skulle ændres.

Dette kan ske ved et tillæg til ansæt-

telseskontrakten.

For de gældende kollektive overens-

komster/aftaler, der har en alders-

grænse på 65 år eller der over, vil

lovændringen og dermed pligten til at

ændre aldersgrænsen til 70 år først

træde i kraft ved de nuværende over-

enskomsters udløb.

Der vil fortsat kunne indgås aftaler om

en tidligere aftale end 70 år med

begrundelse i arbejdets karakter �

Liselotte Wittendorff

Forhandlingskonsulent

FaKD

lw@jordbrugsakademikerne.dk

Et af aftalepunkterne i velfærdsaftalen var ønsket om

en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
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Kliniklokale i lægepraksis:
Nybygget, lyst lokale på 34 m2 udlejes dag/aften.

Klinikken er beliggende i Brønshøj, tæt på offentlig transport.
Både fuldtid og deltidsleje muligt. Flere oplysninger på tlf.: 21274715/39650899 efter kl. 18.



Klumme fra bestyrelsen Nyt diætist-
forum

Ønsket er både en generel kompetence-

profil og kompetenceprofiler for de

enkelte specialer.

Fra medlemmer er der et ønske om, at

dette arbejde koordineres af foreningen,

hvilket også er bestyrelsens ønske.

Arbejdet er allerede påbegyndt flere sted-

er i landet på forskellig vis, så bestyrelsen

vil meget gerne have tilsendt forslag,

færdigudarbejdede kompetenceprofiler og

idéer til, hvordan vi kan lave en ensartet

fremstillingsmodel eller skabelon til brug

for det videre arbejde.

Vi ved allerede nu, at skal vi på banen

overfor de nye regioner og kommuner,

men også overfor de alment praktiserende

læger, som ser ud til at få en stor rolle i

forebyggelsesarbejdet, så skal vi kunne

præsentere os selv og vores mange kom-

petencer på konkret og overskuelig vis.

Vi håber alle vil bakke op om dette vigtige

arbejde – materiale kan enten postes til

sekretariatet eller mailes til gr@diaetist.dk.

Skulle der vær medlemmer, der gerne vil

deltage i arbejdet, er man ligeledes meget

velkommen til at sende en mail om dette

til gr@diaetist.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

www.diaetistforum.dk er et nyt site lavet

til de behov diætister og andre ernærings-

og madformidlere har for faglig viden om

ernæring, produktkendskab m.v. om kød,

fjerkræ og æg. Det gælder bl.a. hvor store

mængder vi spiser, og hvilke næringsstof-

fer de bidrager med i danskernes kost.

Der er også praktiske anvisninger på,

hvordan man laver ernæringsberegning

med tilberedt kød, hvor der tages højde

for fedtafsmeltning/- optag under tilbered-

ning. Desuden et afsnit om varekundskab,

link til opskrifter samt orientering om af-

holdte og kommende møder, kongresser

m.v. samt adgang til at downloade en

række powerpointpræsentationer.

I relation til den nye situation vi er i, med regioner og

nye kommuner, har bestyrelsen påbegyndt et arbejde

med at få udarbejdet kompetenceprofiler for kliniske

diætister.
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Modtaget på redaktionen
Den lille røde om tomater
Af Annika Olsson, Christine Rysgaard og Lene Tvedegaard
Forlaget Olivia
104 sider
Pris 199,- kr.
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KURSUSKALENDER

Emne: 16. Årsmøde i Klinisk Ernæring

Målgruppe: Mødet er tværfagligt og arrangeret primært for læger, sygeplejersker

og diætister, men andre med interesse for mødets emner er velkomne.

Sted: Århus Universitetshospital, Skejby, Auditorierne

Dato og tid: Fredag d. 11. maj 2007, kl. 8.30 – 17.00

Program og

yderligere oplysninger: www.dske.dk

Pris: 300,- kr. incl. morgenmad, frokost og kaffe

Sidste tilmelding: 16. april – se www.dske.dk

Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Emne: 9TH Nordic Nutrition Conference

Sted: København

Dato: d. 1. – 4. juni 2008

Yderligere oplysninger: www.nutrition2008.ics.dk

REDAKTIONSUDVALG

Formand: Ginny Rhodes
Tlf: 2078 6110
E-mail: gr@diaetist.dk

FORRETNINGSUDVALG

Formand: Lone Jeppesen Bjerregaard
Tlf: 2530 0279
E-mail: ljb@diaetist.dk

KOMMISSORIUM FOR KVALITETSSIKRING

Tovholder: Ginny Rhodes
Tlf: 2078 6110
E-mail: gr@diaetist.dk

KOMMISSORIUM FOR
KOMPETENCEUDVIKLING

Tovholder: Ginny Rhodes
Tlf: 2078 6110
E-mail: gr@diaetist.dk

PRAKSISUDVALG

Formand Heidi Dreist
Tlf.: 55 77 14 54
E-mail: hd@diaetist.dk

PR-UDVALG
Medlem: Heidi Dreist
Tlf. 55 77 14 54
E-mail: hd@diaetist.dk

NORDISK DIETISTFORENING/
NORDIC DIETETIC ASSOCIATION
Formand: Helle Skandorff Vestergård
Suppleant: Ulla Finne Rasmussen
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Ikke alle protein-
drikke er ens

 

Skovbær Chokolade Abrikos Jordbær

Derfor gør Novartis valget lettere for dig. I udviklingen af den nye 
Resource Protein er der lagt vægt på nogle afgørende kriterier,
som har betydning for patientens velvære og compliance.

Den nye Resource Protein
• 18,8 g protein per 200 ml flaske
• 1,25 kcal /ml – 5,3 kJ/ml
• 4 velsmagende varianter baseret på Filtrarom teknologi
• Ergonomisk flaske som er let at åbne og holde om
• Komplet (FSMP). Indeholder alle essentielle mikronæringsstoffer
• Lavt indhold af laktose (<0,1 g/100 ml)
• Naturlig fri for gluten
• Rapsolie sikrer en sund fordeling af n-6:n3 fedtsyrer

med en ratio på 2:11

• Vejledende udsalgspris for den udskrevne patient 16,75 før tilskud
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Novartis Healthcare A/S
Medical Nutrition

Lyngbyvej 172
2100 København Ø

39 16 84 00
www.novartisnutrition.dk
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