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Forord 3

Valget til bestyrelsen i Foreningen af

Kliniske Diætister er foregået noget

anderledes end det netop overståede

folketingsvalg. Vi har afholdt fredsvalg,

og jeg glæder mig til det kommende

års arbejde i den nye bestyrelse.

Anderledes hidsigt blev folketingsval-

get, og om resultatet interesserer én

eller ej som privatperson må det nødvendigvis interessere os alle

som faggruppe. Den tidligere regering havde fokus på den offent-

lige sektor, især sundhedsvæsenet, med henblik på at gennemfø-

re en kvalitetsreform, der skulle give os alle et mere effektivt

sundhedsvæsen.

Trods ændringer i Folketingets sammensætning og trods minister-

rokader og nye ministre, må vi med valgets resultater forvente, at

denne kvalitetsreform bliver gennemført. Og som faggruppe med

arbejde i sundhedsvæsenet, hvor vi hver dag må slås med sam-

me lønninger som sygeplejersker og sosu-assistenter er utilfredse

med, og som også kæmper med problemet "manglende hænder"

(nogle gange fordi ressourcerne er gået til de førnævnte grupper),

er vi nok både spændte og bekymrede for, hvordan en kvalitets-

reform vil influere på vores daglige arbejde.

I iveren efter at effektivisere til glæde for borgerne, står vi med

bekymringen for, hvor vidt det nu bliver til andet end at vi, som

skal deltage i denne effektiviseren, blot skal løbe hurtigere for

samme løn? Og hvordan med vores arbejdsforhold i øvrigt – skal

det ende med, at vi skal systematisere, kategorisere og registrere

alt i hverdagen, i stedet for at udføre det, vi i realiteten er ansat

til, nemlig at yde borgeren service? Vi finder nemlig, at denne

effektivisering allerede er sket i en vis udstrækning, ofte uden at

vi har haft mulighed for at indgå i dialog om, hvordan arbejdet

kan gøres mest hensigtsmæssigt - for alle.

Og det er ikke en hensigtsmæssig måde at opnå en følelse af for-

pligtelse og tillid på hos medarbejderne, der skal gennemføre

denne kvalitetsreform.

Den amerikanske samfundsforsker Francis Fukuyama (kronik i

Berlingske Tidende 16. november 2007 af Michael Böss) taler

om, at det ikke er nok at lade samfundet hvile på kontraktforhold

mellem borgere og staten. De negative konsekvenser heraf kan

være tab af professionel stolthed, personlig ansvarsfølelse og ero-

dering af tillidsforhold på arbejdspladsen. Fukuyama betoner vig-

tigheden af, at der er en tillid mellem borgerne og staten, foruden

tillid mellem borgerne, hvis samfundet skal være velfungerende.

Og at denne form for social kapital oparbejdes over mange år

som et resultat af enighed om grundlæggende normer, værdier

og forestillinger, der får os til at handle til fælles gavn.

Det er derfor forståeligt nok, at regeringen vil gennemføre en kva-

litetsreform netop for at opretholde tilliden mellem borger og

samfund, men hvad med medarbejderne? Hvis medarbejdernes

tillid til, at staten også varetager vores interesser, tabes, hvem

skal så gennemføre kvalitetsreformen?

Som faggruppe vil vi gerne deltage i det kommende arbejde med

kvalitetsreformen, men vi vil gerne ses og høres og opleve, at

vores arbejde tages alvorligt! Så i denne juletid har jeg nogle tilfø-

jelser til min ønskeseddel:

❁ Se de kliniske diætister som en faggruppe, der kan afhjælpe

både sygeplejersker og praktiserende læger ved, at vi udfører

vores kernekompetence, diætetisk vejledning

❁ Giv de kliniske diætister en plads i den planlagte forebyggel-

seskommission, så vi kan være med til at præge forebyggel-

sesindsatsen

❁ En aftale mellem de kliniske diætister og Sygesikringen, så alle

borgere kan få mulighed for at gå til diætist, uanset økonomi-

ske forhold.

Glædelig jul.

Ginny Rhodes

formand

Efter valget
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For yderligere information, kontakt

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



”Professionel kursist” 

Til daglig er jeg bl.a. tilknyttet onkolo-

gisk, hæmatologisk, brystkirurgisk og

gynækologisk afdeling på Herlev

Hospital. Overvejende har jeg patienter i

ernæringsterapi, men jeg underviser

også på ”CAMMA” (3 dages kursus for

kvinder behandlet/i behandling for can-

cer mammae), hvor det især omhandler

sunde kostvaner. 

Dallund

Dallund er et rehabiliteringscenter, der hører under Kræftens

Bekæmpelse. På centeret tilbydes færdigbehandlede kræftpatienter

et aktivt kursusforløb af 6 dages varighed. Målet er at give kursister-

ne ny energi og nye mål gennem viden om deres sygdom, fysisk

aktivitet, tid til samvær og erfaringsudveksling, sunde måltider samt

udarbejdelse af egen handleplan. Dallund er også et forskningspro-

jekt, som slutter ved udgangen af 2008, hvor formålet er at samle

viden og dokumentation om rehabilitering af kræftpatienter for deri-

gennem at integrere rehabilitering som en del af kræftpatientforlø-

bet i Danmark. 

Kurset henvender sig til kræftpatienter, men alle professionelle, som

i deres hverdag har kontakt til kræftpatienter, har også mulighed for

at deltage. Dallund tilbyder to former for kursusmoduler for profes-

sionelle – 3 eller 6 dage. Jeg valgte 6 dages kursusophold (mandag

til lørdag), hvor der er mere tid og ro til fordybelse i samværet med

både kræftpatienter og undervisere.

Inden jeg tog af sted, forestillede jeg mig, at opholdet måtte være

som den gang, jeg var på højskole. I ugerne op til mit ophold gik

jeg og sang: ”Jeg skal på rekreation og vil ikke bytte for en million”

for mine kollegaer. Desuden skulle vi være på ”landet”, så det var

lidt som ”Hiv stikket ud” (TV-program fra DR) – bortset fra at jeg

måtte beholde min mobiltelefon.

Jeg fandt hurtigt ud af, at rehabilitering IKKE er det samme som

rekreation! Dallunds definition på rehabilitering er: ”At arbejde med

at opnå det bedst mulige funktionsniveau fysisk, psykisk, socialt og

arbejdsmæssigt efter endt behandling”. Rehabilitering er en indivi-

duel proces. Det er med andre ord en opgave, som ligger hos hver

enkel kursist – ”DU ER LEDER AF DEN ARBEJDSOPGAVE” ! Man

skal arbejde med sig selv og sammen med andre. Dallund hjælper

med en individuel planlægning i ugen for hver kursist, således at

den enkeltes udbytte optimeres.

Som den eneste professionelle kursist i denne uge fik jeg valget

mellem ”pigekammeret” oppe under taget eller at bo alene i annek-

set, som lå uden for slottet. Jeg valgte ”pigekammeret”. Derved

opnåede jeg en endnu større kontakt til de andre kursister, da jeg

var mere i huset og derved tættere på dagens aktiviteter.

Præsentation

Efter præsentationsrunden den første dag blev gruppen delt i to – i

den ene gruppe var 9 kvinder behandlet for mammacancer og i

den anden gruppe 4 mænd og 5 kvinder behandlet for hhv. colon-

cancer, rectumcancer og ovariecancer. Grupperne blev midt i ugen

døbt til – ”nu kommer ”brysterne”” eller ”nu er det ”tarmene og

æggestokkenes tur””. Desuden var der en pårørende, der også del-

tog i kurset i denne uge. 

Ret hurtigt fornemmede jeg, at miljøet på Dallund er rummeligt og

trygt. Der lægges op til åbenhed, og de forskellige undervisere med-

virker til, at kursisterne bliver set, hørt og forstået. Selvom jeg har

været diætist i 12 år og har mødt mange patienter samt hørt mange

sygehistorier, påvirkedes jeg alligevel af deres fortællinger, især fordi

jeg her oplevede flere sider af det enkelte menneske.

Undervisning

De to hold skiftede mellem undervisning og fysisk aktivitet. Jeg

overværede samme undervisning to gange hos lægen og diætisten,

mest af nysgerrighed for at se, om der var forskel på de to hold. Det

var dog nogenlunde det samme, der blev gennemgået.

Det stod der på mit navneskilt i uge 26, hvor jeg var kursist på ”RehabiliteringsCenter Dallund”, Dallund Slot ved Søndersø

på Nordfyn. Det kursus jeg var med på havde ”Ernæring og fysisk aktivitet” som tema. Kurserne er til kræftpatienter, som er

færdigbehandlede. Derudover er der mulighed for at max. 2 professionelle behandlere kan deltage på hvert ugekursus.

Af Klinisk diætist Pernille Bardal, Herlev Hospital
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Lægen

Lægen underviste med udgangspunkt i kursisternes spørgsmål.

Kursisterne spurgte især om bivirkninger og senfølger, og lægen til-

føjede selv emnet behandling. Mange kræftpatienter slås med

gener efter deres behandling. Træthed, hukommelsestab, koncen-

trationsbesvær, nervesmerter osv. kan stå på i uger, måneder og år,

efter at patienten er erklæret sygdomsfri. Problemet med senfølger

vil sandsynligvis vokse fremover – fordi flere og flere overlever kræft,

ligesom kræftpatienter i stigende grad stiller krav til ordentlig livs-

kvalitet efter deres behandling.

Diætisten

Undervisningen foregik på samme måde hos diætisten – med

udgangspunkt i kursisternes spørgsmål. Der blev spurgt om mæng-

der, sammensætning, forebyggelse, olier/fedtstof, sukker, mælke-

produkter, sødemidler, fuldkorn/fibre, kalk og D-vitamin, kosttilskud,

antioxidanter, eddiker, fedtenergiprocenter, inspiration til nem mad,

soja, vægttab, fedtforbrænding. Diætisten tilføjede selv det relevante

herudover i forhold til sunde fremadrettede kostvaner, men det

kræver sin diætist sådan at ”blive skudt på”. Jeg fik selv inspiration

til fornyelse af min egen undervisning. 

Øvrige undervisere

Køkkenchefen på Dallund underviste i madlavning – alt lige fra

bagning af fiberrigt brød til ideer til frugt og grønt i det daglige.

Desuden underviste en forsker fra Institut for Epidemiologisk

Kræftforskning ud fra nogle af resultaterne fra bl.a. ”Kost, kræft og

helbred” (projektresultaterne analyseres aktuelt). Hertil er alle, uan-

set om man er privatperson eller behandler, velkommen til at ringe

på tlf. 35 25 75 00 for oplysninger.

Fysisk aktivitet

Den fysiske aktivitet bestod af genoptræning af kroppen med stræk -

øvelser, styrketræning, kondition og massage. Hver kursist havde

mulighed for at få tilrettelagt en individuel plan ud fra deres proble-

mer i forbindelse med operation og senfølger. Jeg deltog bl.a. i et

orienteringsløb, hvor jeg fik strenge ordre om ikke at hjælpe med

kostspørgsmålene!

Psykologen

Psykologen gennemgik de fire faser i et ”sorg-kriseforløb” (chok,

reaktion, bearbejdning, nyorientering). Derefter kunne kursisterne

vælge mellem diverse emner og ligeledes fik de mulighed for at for-

tælle om deres egne oplevelser. Der var frustrationer over behand-

lingssystemet, over måden man bliver mødt på som menneske, og

over hvordan familie/pårørende/venner takler deres sygdom. Som

afslutning fastslog psykologen, at det er vigtigt at få sagt tingene

højt til omgivelserne – at få fortalt hvordan de bedst kan hjælpe, og

at være tydelig om hvad man ønsker.

Jeg fik især i dette forløb sat patienternes egne ord på, hvad de går

igennem, og hvad de er optaget af i de forskellige faser efter

behandlingen.

Præsten

Præstens oplæg var en ”åndelig vitaminindsprøjtning”. Han formåe-

de at drage eksempler ind fra hverdagen i forhold til spørgsmålet

”Hvem ejer livet?”. Han nåede bl.a. omkring ”valgfrihedens tyran-

ni”, ”du får det, som du vil ha´ det”, ”livet er en gave” og reaktioner

i forbindelse med at få kræft. Han gav et bud på sit forhold til livet,

og jeg var fascineret af hans evne til at drage paralleller til hverda-

gen og over, at han kunne tale om spændende emner i timer uden

manuskript.

Fælles for alle underviserne gælder, at de lægger op til, at de kan

bruges som sparringspartnere i løbet af ugen og evt. i forbindelse

med udarbejdelse af kursisternes handleplan.

I løbet af kurset fik jeg tilbudt 3 timers vejledning hos relevant fag-

ligt personale efter eget valg – jeg valgte at tale med diætisten og

køkkenchefen. Desuden fik jeg udleveret specielt relevant kursus-

materiale.

Mad

I løbet af ugen blev der serveret 6 sunde måltider dagligt. Det blev

serveret så ”tænderne løb i vand” og ”øjnene ikke kunne få nok” –

og det var skønt ikke at skulle tænke på opvasken. Jeg husker især

koldskål med fynske jordbær og hjemmebagt groft brød med gods

i. Måltiderne afspejlede de kostråd, der blev undervist i, og det gav

inspiration til brug i det daglige i form af smagsprøver og opskrifter

til at tage med hjem.
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Derudover var der også praktiske øvelser. Vi skulle selv i køkkenet

onsdag formiddag – 19 kursister i et fremmed køkken! Det gik dog

fint. Inden vi begyndte i køkkenet, var der et oplæg om madglæde

og måltidets betydning. Vi skulle lave mad til 35 personer – og det

blev til lækker mad udtænkt af kok og madskribent Katrine Klinken,

som ligeledes underviste os. Det var madglæde, flotte farver, dufte -

og lidt trætte ben. ”Gourmet Menuen” bestod af velkomstdrink med

frugt, tre slags tapas, en varm ret og fire forskellige desserter. UHM ! 

Aktiviteter

Ud over de planlagte aktiviteter i det personlige ugeskema (kan

rekvireres hos undertegnede) var der mulighed for ekstra fælles og

individuelle aktiviteter. Dallund er et gammelt, eventyragtigt, hvidt

slot med smukke bygningsdetajler og en dejlig grøn park. Det ligger

med en fantastisk udsigt over en sø. Gåture rundt om søen (2 km)

eller i den omkringliggende natur med skove og marker var oplagt –

med eller uden ”stavgangsstænger”. Der var cykler og robåde til fri

afbenyttelse, grej til fiskeri, motionscykel, TV-stue og tre daglige avi-

ser. I det kreative værksted var der mulighed for at male, lave smyk-

ker, silkemaling og decoupage. Det var også muligt at få undervis-

ning heri. Nogle havde selv medbragt golfudstyret og racercyklen.  

Reaktioner på opholdet på Dallund

Selvom jeg var observatør, deltog jeg på lige fod med kursisterne i

undervisningsoplæg, gruppearbejde og fysisk aktivitet. Jeg var med

hele vejen og kom virkelig tæt på kursisterne. På den måde fik jeg

et indblik i, hvordan det er at leve livet efter en kræftsygdom – med

alt hvad dertil hører af de problemer og udfordringer, som færdigbe-

handlede kræftpatienter møder fysisk, psykisk, socialt, eksistentielt

og arbejdsmæssigt.

Nogle af kursisterne udtrykte sig således om deres ophold: ”Det har

været et pusterum for mig” og ”Jeg er glad indeni”. Jeg er impone-

ret over kursisternes vilje til fysisk aktivitet og deres ”gå-på-mod” og

livsglæde. 

Jeg har hørt kursisternes fortællinger og meninger om det offentlige

system, og om hvordan behandlingen er forskellig fra sted til sted,

hvad de tænker om det at have haft en kræftsygdom, og hvordan

de takler hverdagen.

Jeg har fået indsigt i, hvordan livet er fyldt med bivirkninger og sen-

følger, når man gennemlever en sygdom som kræft. Senfølger som

ikke bliver forstået, respekteret eller taget alvorligt af omgivelserne. 

Det gjorde også et stort indtryk på mig at høre, hvor svært det er at

tale om et liv med sygdom og om døden - selv med den allernær-

meste familie.

Som behandler vil jeg huske, at selv om patienter i dag selv søger

viden, så ved de alligevel ikke helt, hvad de går ind til, når de kom-

mer på et hospital. De får mange informationer og kan ikke rumme

eller huske dem alle, så det er vigtigt at informere løbende og gen-

tage informationerne. Jeg tror, vi glemmer, at de er ”nye” i hospi-

talsregi, og at det kun er os, som kender systemet. Desuden er det

vigtigt ”at møde patienten”, så de føler sig set og hørt - der skal

ikke meget til. Som behandler bør det dreje sig om at lytte til og se

mennesket bag facaden.

At være professionel/observatør på et kursus sammen med patienter

har været en udfordring. Det er både krævende og på samme tid

ekstremt givende. Netop det at være professionel samtidig med, at

man deltager som lærende, almindelig kursist, krævede opmærk-

somhed og nærvær. Det var en speciel fornemmelse i starten, men

stille og roligt oplevede jeg stor accept af mig som ”anderledes” kur-

sist, og jeg blev indviet i det fællesskab, der hurtigt opstod blandt kur-

sisterne. Det er jeg meget taknemmelig for – jeg lærte en masse.

Desuden blev der hurtigt lavet sjov med mit navneskilt ”professionel

kursist” – mon jeg levede af at tage rundt i landet på diverse kurser?!

Dallund er et unikt tilbud, hvor personalet forsøger ”at nå” alle kur-

sister med det behov, de måtte have, og hvor kursisterne har tid til

erfaringsudveksling og samvær med mennesker i samme situation

som dem selv. Dallund tilbyder rehabilitering men er samtidig en

lise for krop og sjæl. Det har været nogle intense og udbytterige

dage for mig både fagligt og personligt. Det kan varmt anbefales,

hvis man i det daglige arbejder med onkologiske patienter.

perbar01@heh.regionh.dk
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Kvinder behandlet for mammacancer:

❁ Min egen læge fejer det væk, og der er ikke dialog nok på

hospitalet. Det er ikke de samme læger fra gang til gang. Man

er hurtigt ude af døren, og så går der ½ år inden næste kontrol.

❁ Jeg tager dagene, som de er. En veninde behandlede mig som

spedalsk, så vi aftalte, at vi ikke skal ses i et stykke tid. Jeg føler

mig ikke syg – kun træt.

❁ Det at få at vide, at jeg havde kræft – det overmandede mig

fuldkommen, og jeg var angst i hele forløbet. Førhen tog jeg alt

for givet – det gør jeg ikke længere.

❁ Jeg bekymrer mig om, om jeg skal dø af kræft – det gider jeg

ikke – jeg regnede med at blive 90 år.

❁ Jeg har en sårbarhed, jeg ikke vidste, jeg havde.

❁ Jeg har den tro, at jeg ikke vil dø af kræft. 

Kvinder og mænd behandlet for hhv. colon- og rectumcancer

samt ovariecancer:

❁ Da jeg fik at vide, at jeg havde kræft, blev jeg forskrækket og

tænkte, at der måtte være sket en fejl.

❁ Jeg var ked af det, da jeg fik ”dommen”.

❁ Sygdommen har ikke generet mig, men den eksperimentelle

kemobehandling var ved at tage livet af mig, følte jeg.

❁ Min egen læge vidste intet om Dallund.

❁ At være pårørende er ikke altid så enkelt.

❁ De er nok trætte af at høre om min mave og røvhul.

Observationer fra præsentationsrunden:

FAKTA



Svær overvægt kan være en fysisk og psykisk barriere for at

komme i arbejde. Det var udgangspunktet for projekt

JobForm, som JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen i

2006 har deltaget i sammen med Jobcentrene og Afdeling -

en for Sundhedsfremme i det tidligere Århus Amt.

Projektets formål var at få ledige med overvægtsproblemer i

arbejde eller tættere på arbejdsmarkedet. Konklusionen er,

at det kan lykkes gennem en systematisk tværfaglig indsats. 

Baggrunden for projektet var et ønske

fra kommuner og faglige organisationer

om en særlig indsats for ledige med

overvægtsproblemer. Erfaringer fra

arbejdsmarkedsområdet viser, at der

ikke findes lette løsninger på proble-

merne, men at der skal sættes ind på

flere områder. Overvægt indgår for

manges vedkommende i et samlet indi-

viduelt problemkompleks, hvis faktorer virker gensidigt forstær-

kende.

Projektets teoretiske ramme og sundhedspædagogiske mål

Projektets centrale antagelse var, at parallelle indsatser på hhv.

livsstils- og arbejdsmarkedsområdet ville øge chancen for, at del-

tagerne kom ud på arbejdsmarkedet. En indsats på flere fronter

ad gangen er samtidig med til at sikre større helhed for deltagerne

og formentlig bedre resultater ved at bidrage til, at den enkelte bli-

ver bedre rustet til at tage ansvar for egne valg. Målet var derfor at

skabe rammerne for, at deltagerne kunne udvikle kompetence til

at håndtere eget liv og opnå øget trivsel og sundhed - sundhed

Af psykolog og klinisk diætist Inge Vinding, JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen
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JobForm - et erhvervsrettet 
forsøgsprojekt for ledige med overvægt

Kompetence i dybden

Kompetence defineres i et socialpsykologisk perspektiv som : ”.. personligt kvalificerede færdigheder, som individet har erhver-

vet sig eller opnået gennem et udviklingsforløb. Der er tale om færdigheder, der mere eller mindre udfoldes, vedligeholdes og

bekræftes i en social sammenhæng.” (8, p. 200). 

Kompetence kan karakteriseres ved to aspekter: Kompetence i ”bredden”, der refererer til specifikke kompetencer, f.eks. faglig

og social kompetence, og kompetence i ”dybden”, der refererer til den personlige kompetence, og som omfatter: 

❁ Handleplanet – et ydre iagttageligt plan, der omfatter det, man gør.

❁ Kundskabsplanet – et mere usynligt plan, der omfatter refleksion, erfaringer, fortolkninger og fordybelse, dvs. det, man ved.

❁ Selv- og meningsplanet - et indre plan, der omfatter den personlige og subjektive selvopfattelse og mening, selvværd og selv-

tillid, dvs. det, man er. Dette plan kaldes også det eksistentielle plan og udgør samtidig kompetencernes følelsesmæssige

aspekt, der forankrer kompetencens andre to planer.

De tre planer, færdigheder, kundskab og selvværd, interagerer med hinanden (1).



forstået som evnen til at opfylde egne behov og ønsker for tilvæ-

relsen og mestre dens udfordringer (1).

Undersøgelser om behandling af overvægt viser, at mange af de

karakteristika, der er gældende for dem, der kan fastholde et

opnået vægttab, har med kompetencer på det personlige plan at

gøre (2,3,4,5). At ændre kostvaner og fastholde et opnået vægttab

handler ikke kun om viden og færdigheder, men også om selvtil-

lid, selvværd, positiv selvopfattelse, tiltro til egne evner og mulig-

heder, og om at kunne se en mening med forandringerne, opleve

eget ansvar og dermed mobilisere engagement og motivation. De

sidstnævnte faktorer er afgørende, fordi de er med til at bestem-

me, om vi kan, vil og tør bruge den viden og de færdigheder, vi

har, ligesom de er bestemmende for trivsel. Og det at trives med

tilværelsen og mestre dens udfordringer synes klart at være for-

bundet med valg af sund livsstil (1,6,7). 

Grundlæggende var projektet bygget op omkring følgende fire per-

spektiver:

Aktørperspektivet: Deltagerne inddrages aktivt i egne kompeten-

cefremmende læreprocesser. Vægten er på medindflydelse og

medansvar. Projektet sigter mod at styrke den enkeltes egne res-

sourcer med henblik på at udvikle sig til at blive aktør med indfly-

delse på eget liv og selv at kunne sætte dagsordenen for sit liv. 

Netværksperspektivet: Der skal skabes mulighed for social til-

knytning i et fællesskab med andre overvægtige. Tilhørsforhold og

dermed muligheden for at skabe nære, fortrolige relationer og

opnåelse af social accept er en væsentlig betingelse for at (gen-)

skabe trivsel. Det giver mulighed for oplevelse af selvværd, per-

sonlig og social kompetence.

Helhedsperspektivet: Der fokuseres på hele personen og dermed

på de faktorer, der har betydning for varig ændring af vaner. I

praksis betyder det en tværfaglig tilgang samt inddragelse af fx

familie og arbejdsplads.

Empowermentperspektivet: Sigter mod at tage mennesker alvor-

ligt i deres egne mål, engagementer, bestræbelser og styrkesider

til at mestre tilværelsen og dens udfordringer og at tage ”magten”

over eget liv og egne vilkår for derigennem at støtte kompetence-

udviklingen med særlig vægt på de personlige dimensioner: hand-

leevne og selvværd (1,10).

Forløbets form

Projekt JobForm omfattede i alt 33 personer fordelt på tre jobcen-

tre (Grenaa, Århus N og Randers) og blev finansieret af EU-

Socialfondet. Deltagerne var gennem et 24-ugers erhvervsrettet

forløb (16 ugers undervisning og 8 ugers praktik).

Undervisningsforløbet var tilrettelagt som en kombination af grup-

peforløb og individuelle samtaler. Da kompetence på det personli-

ge plan udvikles, udfoldes og bekræftes i en social sammenhæng,

var der i forløbet fokus på såvel den enkelte som den sociale kon-

tekst og samspillet med de andre deltagere. Elementer i forløbet

var: Kost og ernæring, fysisk aktivitet, psykologi og arbejdsmarked.

Kostdelen

Det primære mål var at give deltagerne et afbalanceret forhold til

mad og lære at spise sundt og derved opnå et vægttab.

Udgangspunktet var de 8 kostråd (11), og fokus var på livsstils-

ændringer frem for (endnu) en slankekur. Dvs. hellere få, men

virksomme og langtidsholdbare ændringer, end at være fanatisk i

en kortere periode, hvorefter det hele opgives, og man vender til-

bage til de gamle vaner. Radikale omlægninger i kostvanerne vil

ofte være effektive i forhold til et hurtigt og stort vægttab, men alle

undersøgelser viser en manglende langtidseffekt (12,13). 

Kursusforløbet på de 24 uger blev ikke betragtet som løsningen,

men som første skridt på vejen. Det tager tid at ændre vaner, tabe

i vægt og ikke mindst at holde vægttabet. En grundlæggende tan-

ke var: ”Alt er tilladt – med måde!” Ingen madvarer var forbudte,
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ligesom vi ikke delte madvarerne op i sunde og usunde. Mængder

og hyppighed er afgørende - derfor handler det om at lære at

prioritere. Da der er tale om varige ændringer, er det vigtigt, at

ændringerne ikke opleves for afsavnspræget, men at der tvært-

imod er balance mellem nydelse og sundhed. Deltagerne fik

hjælp til ændringer, der tog direkte udgangspunkt i de vaner, de

havde i forvejen, og deres egne ønsker og mål til kostændringen,

ligesom der blev taget hensyn til tid, økonomi, familiens daglig-

dag, værdier og traditioner. Den ugentlige vejning fungerede pri-

mært som redskab til at understøtte og udvikle deltagernes moti-

vation, idet vægten viser et konkret resultat af indsatsen.

Indholdet i kostdelen:

❁ Myter og fakta om, hvad sund mad er med udgangs-

punkt i de 8 kostråd.

❁ Viden om hensigtsmæssigt måltidsmønster og måltids-

sammensætning.

❁ Betydningen af portionsstørrelse.

❁ Inspiration til velsmagende, nem og sund mad: Nye

opskrifter samt idéer til ernæringsforbedring af deltager-

nes egne opskrifter.

❁ Præsentation af nye råvarer med udgangspunkt i kvalitet

og årstid.

❁ Indkøb – besøg i supermarkedet, på torvet og i special-

butikker. Målet har været at vise sunde alternative ind-

købsmuligheder og at lære at læse varedeklarationer.

❁ Madlavning og fællesspisning.

❁ Personlig rådgivning om ændring af kostvaner og udar-

bejdelse af individuel kostplan, der afspejler specifikke

og realistiske ændringer i forhold til en kostomlægning.

Fysisk aktivitet

Formålet med indsatsen vedr. fysisk aktivitet var på forskellig vis

at understøtte sund livsstil – herunder gode bevægevaner ud fra

to mål: 

❁ At deltagerne opnåede vægttab eller i det mindste fastholdt

vægten

❁ At deltagerne opnåede øget fysisk aktivitetsniveau

Undervisningen var dels holdbaseret og dels baseret på tilrettelag-

te individuelle træningsprogrammer med afsæt i deltagernes egne

målsætninger. Således arbejdede nogle deltagere med decideret

fokus på vægttab via konditionstræning, hvorimod andre arbejde-

de mere i bredden for at styrke bevægelighed, kropsbevidsthed

osv. Som led i projektets netværksperspektiv blev deltagerne

under forløbet introduceret til forskellige eksterne motionstilbud

f.eks. i fitnesscenter og svømmehal. Formålet med denne del var

at skabe kontinuitet i deltagernes træning i overgangen fra forløb

til job eller alternative videre planer.

Psykologidelen

Undervisningen og vejledningen i psykologi havde fokus på de

psykologiske sider af overvægt og kostvaner. Et væsentligt element

i forløbet var at arbejde med at udvikle den enkeltes indsigt i,

hvad man spiser og hvorfor med henblik på at opnå større kontrol

over spisning og vægt. Med andre ord at hjælpe deltagerne til at

blive mere bevidste om de mønstre, der har været med til at fast-

holde dem i uhensigtsmæssige vaner, samt bidrage med redska-

ber til, hvordan de psykologiske barrierer kan overvindes, og hvor-

dan højrisikosituationer kan tackles for at mindske tendensen til

trøstespisning. Det er en læreproces, hvor man blandt andet skal

finde ud af at håndtere de vanskelige situationer og sindsstemnin-

ger, hvor man tidligere fik hjælp fra maden (14,15,16,17). Et

andet vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet var opbygning og vedli-

geholdelse af den enkeltes motivation og engagement i forbindel-

se med forandring af livsstil og vægttab (18).

Det var op til den enkelte deltager at få individuelle samtaler udover

de første indledende samtaler. Der var stor spredning mht. brugen

af dette tilbud – nogle havde samtaler med psykologen stort set

hver uge, mens andre ikke gjorde brug af tilbuddet overhovedet.

Gruppeforløbet har været en blanding af oplæg, individuelle øvelser,

gruppearbejde og fælles diskussioner. Udgangspunktet for arbejdet

både i gruppen og i de individuelle samtaler var primært den kog-

nitive metode med fokus på problemet og løsningen heraf. De

individuelle samtaler tog desuden udgangspunkt i konkrete indivi-

duelle psykologiske problemstillinger som depression og spisefor-

styrrelse samt problemer i forhold til familie, parforhold og børn.
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Indholdet i psykologidelen

❁ Overvægt, mad og psykologi

❁ Mål og forventninger til vægttab

❁ Barrierer for forandring af vaner

❁ Motivation og forandringsprocesser

❁ Dysfunktionelle tanker om mad og vægt

❁ Tackling af højrisikosituationer

❁ Sansetræning (sammen med diætisten)

❁ Selvværd og selvtillid

❁ Kommunikation

❁ Stress og stresshåndtering

❁ Depression

Den decideret arbejdsmarkedsrettede del vil ikke blive omtalt her,

men kan læses i rapporten.

Resultater

Vægten

Et af målene var, at deltagerne skulle tabe i vægt. Men netop fordi

idéen bag projektet var varige livsstilsændringer frem for traditio-

nelle slankekure, arbejdede vi i projektet ud fra forventninger om

relativt langsomme, men vedvarende vægttab. For enkelte var et

tilfredsstillende mål at stoppe vægtstigningen eller at stabilisere et

allerede opnået vægttab. Det gennemsnitlige vægttab i løbet af

kurset var på 6,2 kg. Dette tal siger dog ikke så meget, idet der er

tale om et gennemsnit i en lille gruppe, og der var tale om store

variationer deltagerne indbyrdes på de enkelte hold: Fra -19,2 kg

til +2,4 kg. To deltagere havde deltaget i pilotprojektet lige inden,

hvor de havde tabt 14-16 kg. Begge disse to deltagere formåede i

løbet af de 24 uger, kurset varede, at fastholde det opnåede vægt-

tab. Udgangsvægten varierede fra 101,4 kg til 168,3 kg. 

Øvrige fysiske parametre

JobForm har målt fysiologiske parametre og viser en sundheds-

gavnlig virkning. På de fleste af de målte parametre (f.eks. iltopta-

gelse, kondital og fedt %) er der tale om en gennemsnitlig positiv

udvikling på 5-8 %. Udviklingen var ikke jævnt fordelt over projek-

tet, idet der gennem kursusdelen var større ændringer på de mål-

te parametre end i praktikdelen. Det er sandsynligt, at kursisterne

i forbindelse med praktikdelen stod over for så store udfordringer,

at omlægning af livsstilen trådte i baggrunden. Udover den gen-

nemsnitlige forbedring af de fysiologiske parametre, medførte pro-

jektet en positiv udvikling i kursisternes oplevelse af egen fysiske

tilstand samt deres egen oplevelse af deres helbred alt i alt. De

føler sig mindre begrænsede i en række fysiske aktiviteter, deres

selvangivne fysiske aktivitetsniveau er steget gennem projektet, og

den selvoplevede helbredstilstand opleves generelt bedre.

Kosten

Der blev ved projektets afslutning gennemført i alt 24 interviews af

to studerende fra linjen Human Ernæring. Spørgsmålene i inter-

viewguiden var inddelt i kategorier omhandlende madens kvanti-

tet og kvalitet samt den adfærd og de færdigheder, der relaterer

sig til indkøb, tilberedning og måltidsmønster. Der er tale om del-

tagernes egne vurderinger. Evalueringen af kostdelen viser, at

mange formåede at nedsætte indtaget af slik og andre søde sager,

fedtstoffer, fast food og brød. De fleste deltagere øgede deres ind-

tagelse af grøntsager og frugt, ligesom de fleste havde succes

med at regulere appetitten og forhindre overspisning ved at etab-

lere et mere jævnt måltidsmønster og indtage mellemmåltider.

Næsten alle deltagere mente, de var blevet bedre til at vurdere en

opskrift ernæringsmæssigt og til at bruge denne viden i madlavnin-

gen, og langt de fleste havde fået et mere positivt syn på det at lave

sund mad. Til gengæld havde deltagerne ikke foretaget de store

ændringer mht. at bruge planer over aftensmad og herudfra udar-

bejde indkøbslister. Deltagerne brugte generelt de 8 kostråd og

varedeklarationer som redskaber til at spise sundere i dagligdagen.

De opnåede kostændringer skal ses i lyset af, at målsætningerne

var individuelt fastsatte. Dvs. at ikke alle havde de samme mål eller

det samme antal mål, men typisk 2-5 mål af nedenstående mål:

❁ Undgå overspisning

❁ Nedsætte portionsstørrelserne

❁ Flere mindre måltider i løbet af dagen i stedet for få store måltider

❁ Nedsætte forbruget af slik, chokolade og kage

❁ Nedsætte forbruget af chips og fast food

❁ Nedsætte forbruget af sodavand

❁ Flere grøntsager til aftensmaden

❁ Sundere mellemmåltider

Psykologidelen

Den samlede evaluering på psykologidelen er delt op i resultater i

forhold til hhv. hyppigheden af overspisning og ens egen tro på, at

man kan lade være med at overspise i højrisikosituationer (self

efficacy). Den generelle tendens er, at deltagerne typisk ved kur-

susstart overspiste i forbindelse med negative følelser, dvs. hvis

deltageren var hhv. bekymret, trist, ensom, træt eller vred.

Artikel 11Diætisten nr. 90 - 2007



Overspisningen forekom dog i lidt mindre grad, når der var tale

om følelsestilstandene bekymret og vred, end når det er trist,

ensom og træt. Til gengæld overspiste de generelt ikke i forbindel-

se med positive følelser (glad, i godt humør). På tværs af alle tre

centre er der sket store individuelle forbedringer, og samlet set er

hyppigheden af overspisningsepisoder faldet henover kursusperio-

den også. Dog overspiste enkelte deltagere mere end ved kursus-

start og dermed var faldet i overspisningsepisoder samlet set ikke

så markant. 

Blandt deltagerne var der fra starten stor variation i graden af tiltro

til at kunne undgå at overspise i langt de fleste situationer.

Generelt var deltagernes tiltro til at kunne kontrollere spisningen

mindst, når de oplevede negative følelser som oplevelsen af stress,

vrede, tristhed, kedsomhed eller bekymringer. Ligeledes var det en

udfordrende situation, når der sås fjernsyn, samt når der skulle

hygges med venner/familie. Til gengæld berettede kun få om pro-

blemer med at rydde af bordet samt lave mad. At gå i biografen

var heller ikke en af de sværeste situationer – for de fleste forklaret

med, at de stort set aldrig gik i biografen, fordi de ikke havde råd

til det. I løbet af kurset skete der generelt en væsentlig forbedring i

deltagernes tiltro, især på følgende områder: Fristende situationer

som indkøb, gå forbi bageren, hygge, spise ude og se fjernsyn.

Den mest markante forbedring ses mht. oplevelsen af negative

følelser som stress, vrede, kedsomhed, tristhed og bekymring.

Overordnet set er kursisternes tiltro til at kontrollere deres tendens

til overspisning i en række situationer blevet bedre. 

Arbejdsmarked

Det er lykkedes for en stor del af kursisterne at opnå et nyt

arbejdsmarkedsperspektiv gennem kursusperioden. De har fået

nye joberfaringer som basis for en nyorientering, og der er blevet

lavet konkrete jobplaner, der viste sig at føre deltagerne i beskæfti-

gelse eller tættere på beskæftigelse.

Mere præcist fik og bevarede 24 af de 33 – eller 73 % - en tætte-

re tilknytning til arbejdsmarkedet. Tre måneder efter projektets

afslutning er 5 kommet i ordinært arbejde, 2 er i arbejde med løn-

tilskud/flexjob, mens 15 er i gang med aktive tilbud som uddan-

nelse og virksomhedspraktik.

Hvad fik deltagerne ud af det?

Kombinationen af gruppeforløbet og det individuelle fokus viste sig

meget værdifuld. Deltagerne gav udtryk for at have fået større selv-

indsigt og for at blive taget alvorligt. At der ikke var tabu knyttet til

at snakke om overvægt indbyrdes, hjalp også mange. Deltagerne

siger samstemmigt, at de individuelle samtaler med psykologen var

meget givtige. Udover at rumme en selvudviklingsproces i forhold

til ændring af livsstil og arbejdsmarkedsparathed levnede samtaler-

ne også plads til bearbejdning af de andre indsatsområder, og der-

med bandt samtalerne områderne sammen. Flere af deltagerne

understreger, at netop samtalerne med psykologen og tid til tætte

opfølgninger var det særligt gode ved at deltage i JobForm. 

Nogle citater fra deltagere:

❁ ”Da jeg først lærte at spise rigtigt, kom min energi tilbage –

lysten til at arbejde og leve.”

❁ ”Det har fungeret rigtigt godt sammen. Hvis man ikke har

hovedet med, kan man ikke tabe sig.”

❁ ”Jeg har brugt psykologien meget – både med hensyn til job -

situation og min egen depression.”

❁ ”Jeg har fået mere energi, kan lidt bedre overskue at have et

arbejde. Sundhed giver energi.”

❁ ”Succesoplevelserne fra kurset kan jeg bruge til mange ting,

bl.a. så har jeg mod på det med at komme ud på arbejdsmar-

kedet.”

❁ ”Jeg har lært at tackle tingene på en anden måde gennem

snakken med de andre deltagere.”

Konklusion

Projekt JobForm har skabt den synergi mellem flere parallelle ind-

satser, som projektet havde til formål at afprøve. Projektet har haft

en afgørende positiv effekt ved at øge deltagernes selvværd og

lære dem at formulere egne behov. Dette blev understøttet af, at

deltagerne fik konkrete redskaber til problemløsning. Der er såle-

des meget, der taler for at samle grupper af overvægtige i særligt

tilrettelagte forløb i et jobcenter. Blandt andet er overvægten ikke

tabuiseret, og støtten deltagerne imellem er uvurderlig. Det viste

sig at være rigtig fornuftigt at sammensætte et tværfagligt team

omkring en forebyggende indsats for de overvægtige ledige. Det er

dog afgørende, at der er gode muligheder for at mødes for at

udveksle erfaringer og reflektere over fælles praksis for at sikre

fælles læring og udvikling i teamet. En anden væsentlig ting er

muligheden for supervision af en udefrakommende psykolog. 

inge.vinding@gefiberpost.dk
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Rapporten ”JobForm – et erhvervsrettet forsøgsprojekt for

ledige med overvægtsproblemer.” kan rekvireres hos:

Beskæftigelsesafdelingen, Norddjurs Kommune,

Ravnholtvej1, 8500 Grenaa. Eller den kan downloades fra:

www.sienet.dk
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Mejeriforeningen ønskede en uvildig gennemgang af littera-

turen omkring mejeriprodukters effekt på blodtrykket.

Denne gennemgang har Allan Stubbe Christensen, på vegne

af Foreningen af Kliniske Diætister, udført i perioden juli –

september 2007. Dette har mundet ud i en litteraturgen-

nemgang, der kort gennemgås her, og som kan læses i fuldt

omfang på www.mejeri.dk/dash. Der er desuden udgivet en

pjece til patienter med hypertension; den kan downloades

på www.mejeri.dk/dash eller bestilles hos Mejeriforeningen

via e-mail: kundeservice@mejeri.dk.

Baggrund

Det er estimeret, at 1,2 million danske-

re har forhøjet blodtryk (1). Forhøjet

blodtryk er en kendt risikofaktor for

iskæmisk hjertekarsygdom og apoplek-

si, der tilsammen forårsager omkring

14.000 dødsfald i Danmark årligt (1).

Selv et blodtryk i den høje ende af normalområdet ser ud til at øge

risikoen (2,3). Flere store internationale organisationer angiver det

derfor som ”optimalt”, at det systoliske tryk ligger på < 120

mmHg og det diastoliske tryk på < 80 mmHg. Størstedelen af alle

voksne danskere har et blodtryk, der ligger over det ”optimale”. 

Megen forskning tyder på, at mejeriprodukter har en gavnlig effekt

på blodtrykket (4,5). I over 20 år har man overvejende set en

gavnlig effekt af mineralerne; Ca, K og Mg. En række meta-analy-

ser viser stort set alle en blodtrykssænkende effekt på både det

systoliske og det diastoliske tryk. Der er flere fysiologiske mekanis-

mer, hvor igennem Ca, K og Mg kan påvirke blodtrykket (6,7).

Mejeriprodukter indeholder desuden en række peptider, der ser

ud til at have en gavnlig effekt på blodtrykket (4,8). Peptider fra

mælk menes blandt andet at kunne påvirke blodtrykket ved at

hæmme angiotensin-I-converting enzymet (4,8). Peptider fra

mælk kan også påvirke bioaktiviteten af flere mineraler (8) og der-

ved muligvis forstærke mineralernes effekt. 

Beskrivelse af studier

Gennem litteratursøgningen blev der fundet 10 studier, der kunne

inkluderes (9-18). Et studie inkluderede kun mænd, mens de

resterende ni studier inkluderede både mænd og kvinder.

Gennemsnitsalderen var i de fleste studier 41-52 år. I et studie

blev der ikke opgivet vægt eller BMI, og i de sidste ni studier var

det gennemsnitlige BMI 26-35. Det gennemsnitlige systoliske tryk

varierede fra 120 til 150 mmHg, og det diastoliske tryk varierede

fra 72 til 94 mmHg i studierne.

Hovedparten af disse studier er baseret på kostomlægning, hvor

en øget indtagelse af mejeriprodukter har været en del af kostæn-

dringerne. I seks af de 10 studier er interventionsgruppen baseret

på en ”Dietary Approaches to Stop Hypertension” (DASH) diæt

(9,10,12-14,17). DASH-diæten har et højt indhold af frugt, grønt,

nødder, fisk og mejeriprodukter samt et lavt indhold af sukker,

fedtstoffer og rødt kød. Dette sammenlignes i de fleste af studier-

ne med en traditionel amerikansk kost, der har et lavt indhold af

frugt, grønt og mejeriprodukter. I to studier er der ændret på pro-

Af Allan Stubbe Christensen, klinisk diætist, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest
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teinkilderne mellem kontrol- og interventionsgrupperne (16,17).

Her har man hovedsageligt erstattet mejeriprodukter med kødpro-

dukter. I de sidste to studier er der kun lavet ganske få kostæn-

dringer (9,12). I studiet af Bierenbaum et al. (9) skulle forsøgsper-

sonerne, udover at følge deres normale kost, indtage enten 1 liter

appelsinjuice eller følgende fedtfattige mejeriprodukter: 115 gram

hytteost, 250 ml yoghurt og 500 ml mælk dagligt. I studiet af Barr

et al. (12) skulle den ene gruppe ikke lave nogen ændringer i

deres kost, mens den anden gruppe skulle øge indtagelsen af

mælk med 3 glas á 250 ml dagligt og ellers ingen ændringer.

Ændringer i blodtrykket  

Et studie viste en nonsignifikant stigning i det systoliske tryk på 1

mmHg og ingen forskel på det diastoliske tryk hos interventions-

gruppen i forhold til kontrolgruppen (12). De resterende ni studier

viste alle en reduktion i både det systoliske tryk – fra 0,6 til 8,0

mmHg – og det diastoliske tryk – fra 0,9 til 5,0 mmHg. De fleste

af disse blodtryksfald nåede et statistisk signifikant niveau. Nogle

af studierne analyserede både normotensive og hypertensive

(11,13,14). Personerne med hypertension opnåede et større fald i

blodtrykket end personerne med normalt blodtryk. 

Konklusion

I otte ud af de ti studier var der foretaget en del kostændringer, og

det kan derfor ikke konkluderes, præcist hvilken eller hvilke af

disse ændringer der er skyld i den blodtryksnedsættende effekt.

Det tyder dog på, at mejeriprodukterne har en del af denne positi-

ve effekt. For eksempel var der i DASH-studiet en gavnlig effekt

ved at øge indtagelsen af nødder, frugt og grønt samt reducere

indtagelsen af ”søde sager” (11). Denne effekt blev omtrent for-

doblet ved yderligere at øge indtagelsen af mejeriprodukter og fisk

samt nedsætte indtaget af fedtstoffer og rødt kød. 

De to studier med de færreste kostændringer viste modstridende

resultater. I det ene studie var der en nonsignifikant stigning i det

systoliske tryk, mens det diastoliske tryk var uforandret (12). I det

andet studie var der et blodtryksfald, der dog kun var signifikant

ved det systoliske tryk (9). Det var overvejende normotensive per-

soner, der deltog i disse to studier. 

Selvom meget tyder på, at mejeriprodukter har en gavnlig effekt

på blodtrykket, kan dette litteraturstudie ikke konkludere, om

mejeriprodukter har en selvstændig blodtrykssænkende effekt

eller ej. Der er derimod god evidens for, at DASH-diæten som hel-

hed har en gavnlig effekt på blodtrykket hos både personer med

normalt som forhøjet blodtryk. 

Perspektivering

I DASH-studiet var indtagelsen af mejeriprodukter i DASH-grup-

pen på 360 gram mælk, 86 gram yoghurt og 39 gram ost ved et

energiindtag på 8800 kJ. Ved et energiindtag på 13000 kJ var

indtagelsen af mejeriprodukter yderligere øget med det, der svarer
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til ca. et glas mælk. I de fleste af studierne var indtagelsen af

mejeriprodukter i interventionsgruppen nogenlunde på samme

niveau som i DASH-studiet.  

Dette svarer stort set til de officielle danske anbefalinger, der lyder på

½ l mælk eller mælkeprodukt samt 1-2 skiver ost dagligt. Indtagelsen

var lidt lavere i DASH-studiet hos personerne med et lavt energiindtag

og tilsvarende lidt højere hos personerne med et højt energiindtag. 

En stor del af befolkningen indtager mindre mejeriprodukter end

anbefalet. Voksne danskere indtager i gennemsnit 307 gram mælk

og mælkeprodukter samt 29 gram ost dagligt (19). Omkring en

tredjedel indtager under 200 gram mælk og mælkeprodukter dag-

ligt (19). 

Reduktion i indtagelsen af salt og alkohol, øget fysisk aktivitet samt

vægttab er alle livsstilsændringer, der kan påvirke blodtrykket i

gavnlig retning. DASH-diæten er yderligere en livsstilsændring, der

kan sænke blodtrykket. 

Det er ikke et spørgsmål om enten eller, men snarere at der er en

række muligheder, hvor man kan benytte alle eller en kombination

af nogle stykker for at opnå det bedste resultat gennem diætbe-

handlingen.

DASH-diæten er forenelig med de Nordiske Næringsstofanbe -

falinger og de officielle kostråd i Danmark ”De otte kostråd”. Det er

altså ikke nogen ny alternativ diæt men en diæt, der bygger på evi-

densbaserede kostråd. 

Ofte har de hypertensive patienter, der kommer til diætbehandling

også dyslipidæmi og/eller type 2 diabetes. Her kan DASH-diæten

også benyttes. De studier, som har målt disse parametre, viser

positive resultater ved DASH-diæten (10,18,20). DASH-diæten er

endvidere vurderet at være mere velsmagende og acceptabel end

den traditionelle amerikanske kost, som kontrolgruppen indtog i

DASH-Sodium-studiet (21). 

Det drejer sig ikke om, at vi skal til at have specielle anbefalinger

vedrørende mejeriprodukter til patienter med hypertension, eller at

alle danskerne skal indtage mere mælk, men snarere at en øget

indtagelse kan have en blodtrykssænkende effekt, og at vi måske

bør lægge mere fokus på mejeriprodukterne hos de patienter, der

indtager mindre end det anbefalede.

alcrs@ringamt.dk



D-vitamin-status hos unge piger, 
ældre kvinder og indvandrere

D-vitamin dannes, når solens UV-B stråler rammer huden.

En anden kilde til D-vitamin er kosten, primært fisk, men

også kød, mælkeprodukter og æg bidrager. D-vitamin-status

måles som koncentrationen af 25-hydroxyvitamin D (25OHD)

i serum, der afspejler det samlede bidrag fra solen og

kosten. D-vitamin-status og determinanter for D-vitamin-sta-

tus er blevet undersøgt i tre populationsgrupper i risiko for

lav status: teenagepiger, ældre kvinder og pakistanske ind-

vandrere. Desuden er effekten af D-vitamin-tilskud på D-vita-

min-status, knogleomsætning og knoglemasse undersøgt i

indvandrergruppen.

Undersøgelserne og resultaterne er

beskrevet i 3 studier i min Ph.d.-

afhandling, som er en del af et EU-pro-

jekt. Formålet med det første studie var

at bestemme D-vitamin-status hos

raske kaukasiske teenagepiger og

ældre hjemmeboende kvinder fra 4

nordeuropæiske lande på en standardi-

seret måde og at bestemme determi-

nanter for D-vitamin-status samt at forklare forskellen i 25OHD-

koncentrationer mellem og indenfor landene.

Formålet med det andet studie var at bestemme D-vitamin-status

og knoglestatus hos teenagepiger, præmenopausale kvinder og

mænd af pakistansk oprindelse (indvandrere og efterkommere)

bosat i Danmark og at bestemme determinanter for D-vitamin-sta-

tus, samt at bestemme sammenhængen mellem D-vitamin-status,

knoglemetabolisme og knoglestatus.

Det tredje studie var et 1-årigt randomiseret dobbelt-blindet place-

bo-kontrolleret interventionsstudie med to doser D3-vitamin (10

og 20 μg/dag), og formålet var at fastsætte effekten af relativt små

doser D-vitamin-tilskud på D-vitamin-status i en pakistansk ind-

vandrergruppe, hvor soleksponering og D-vitaminindtag er mini-

malt, samt at fastsætte effekten af tilskuddet på knogleomsætning

og knoglemasse i denne gruppe.

D-vitamin fra solen og kosten er inaktivt og transporteres via blo-

det til leveren, hvor det omdannes (hydroxyleres) til 25-hydroxyvi-

tamin D (25OHD), som er et godt mål for D-vitamin-status. 25-

hydroxyvitamin D transporteres videre til nyrerne, hvor det om -

dan nes igen til 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH2D) (1). Dette er

den aktive vitamin D-vitamin-metabolit, hvis primære funktion er

at øge kalciumoptagelsen fra tarmen og sikre mineralisering af

knoglevæv (2).

Lav D-vitamin status hos piger og kvinder

D-vitamin-status blev målt hos 199 unge piger (12-13 år) og 221

ældre kvinder (70-75 år) fra Danmark, Finland, Irland og Polen.

Deltagerne blev rekrutteret vha. CPR-registre, undtagen i Irland

som ikke har CPR. Mediankoncentrationen af 25OHD var 29,4

nmol/l for pigerne og 40,7 nmol/l for kvinderne. 37% af pigerne

og 17% af kvinderne havde 25OHD-koncentrationer under 25

nmol/l, og 92% af pigerne og 67% af kvinderne var under 50

nmol/l. Målingerne blev foretaget i februar-marts, hvor solen ikke

bidrager til D-vitamin-status i Nordeuropa. 

Pigerne og kvinderne blev også interviewet af en klinisk diætist

om kostindtaget af D-vitamin og calcium (fødevarefrekvens dæk-

kende indtaget den sidste måned) samt brugen af kosttilskud, sol-

vaner, rygning og andre faktorer (determinanter), der kan have en

betydning for D-vitamin-status. For både piger og kvinder var bru-

Af Rikke Andersen, cand. scient., Afdeling for Ernæring, Fødevareinstituttet
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gen af tilskud indeholdende D-vitamin en positiv determinant for

25OHD. For kvinder var desuden D-vitamin-kostindtaget, brug af

calcium tilskud samt ophold i solen positive determinanter for

25OHD. BMI og rygning var negative determinanter hos kvinder,

dvs. kvinder med højere BMI og rygere havde lavere D-vitamin-

status. De inkluderede prædiktorer kunne forklare forskellen mel-

lem landene for kvinder, men ikke for piger. (3)

Der er ikke international konsensus om, hvad den optimale kon-

centration af 25OHD er. Det er dog generelt accepteret, at rakitis

og osteomalacia undgås ved 25OHD-koncentration på 10-25

nmol/l (4). Eksperter har foreslået, at optimal 25OHD-koncentra-

tion for knogler er 50-80 nmol/l (5). De fleste studier er dog udført

blandt ældre kaukasiske personer, primært kvinder, og mange af

studierne har interveneret med både D-vitamin og kalcium (6, 7).

Nyere studier indikerer, at andre sygdomme som visse kræftfor-

mer og autoimmunsygdomme måske kan forebygges ved D-vita-

min-status over 80 nmol/l, dette er dog endnu ikke bekræftet i

interventionsstudier (8, 9). I denne Ph.d.-afhandling er følgende

grænser anvendt:

Særdeles lav D-vitamin-status hos pakistanere

D-vitamin-status blev også målt hos 37 piger (10-15 år), 115 kvin-

der (18-52 år) og 95 mænd (18-62 år) af pakistansk oprindelse

(indvandrere og efterkommere) bosiddende i Danmark. Deltagerne

blev rekrutteret vha. pakistansk fjernsyn, radio, annoncer i paki-

stanske blade og aviser, opslag i pakistanske forretninger, møder i

de pakistanske moskeer og mange andre steder (CPR-registret

indeholder ikke oplysninger om folks etniske oprindelse). 

Mediankoncentrationen af 25OHD var 10,9 nmol/l, 12,0 nmol/l og

20,7 nmol/l for hhv. piger, kvinder og mænd. Mere end 80% af

indvandrerpigerne og -kvinderne og 65% af mændene havde

25OHD-koncentration under 25 nmol/l. Ca. 40% af pigerne og

kvinderne og ca. 10% af mændene havde koncentrationer under

10 nmol/l. Næsten alle lå under 50 nmol/l. Firs procent af blod-

prøverne er taget fra april til september, hvor der er mest UV-B-

stråling.

Ligesom de nordeuropæiske piger og kvinder i det første studie

blev pakistanerne også interviewet af en klinisk diætist om

kostindtaget af D-vitamin og calcium samt andre faktorer med

betydning for D-vitamin-status. Dette fødevarefrekvensskema

indeholdt dog også pakistanske levnedsmidler som chai (te med

mælk), lassie (yoghurtdrik), dahl (linser og bønner), chapatti og

parathi (pandebagt brød). Kun brugen af D-vitamintilskud var

positiv determinant for 25OHD.

Der blev fundet forhøjet koncentration af parathyreoideahormon

(PTH) hos 47% af pigerne, 37% af kvinderne og 24% af mænde-

ne samt negativ sammenhæng mellem PTH og 25OHD. Lav vita-

min D-status var ikke associeret med knoglemarkører eller knogle-

masse hos disse forholdsvis unge pakistanere. (10)

Effekt af D-vitamintilskud hos pakistanere

Da målet med EU-projektet var at undersøge om D-vitamin-beri-

gelse af mad er en brugbar måde at øge D-vitamin-status i

Europa, var de anvendte doser i interventionsstudiet relativt lave

(det anbefalede daglige indtag for indvandrere (10 µg/dag) og to

gange det anbefalede daglige indtag (20 µg/dag)). 

Effekten af D-vitamintilskud blev undersøgt i et 1-årigt randomise-

ret dobbelt-blindet placebo-kontrolleret interventionsstudie, hvor

21 piger, 62 kvinder og 65 mænd, alle af pakistansk oprindelse,

gennemførte. Deltagerne fik taget blod- og urinprøver ved start,

efter 6 og 12 måneder. Ved første og sidste besøg blev deltager-

nes knoglemasse desuden bestemt ved DXA-skanning. 25OHD

koncentrationen steg for alle fra måned 0 til 6 til 41-54 nmol/l,

men steg ikke yderligere mellem måned 6 og 12. PTH-koncentra-
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25OHD < 10 nmol/l Alvorlig D-vitamin-mangel

10 nmol/l ≤ 25OHD < 25 nmol/l D-vitamin-mangel

25 nmol/l ≤ 25OHD < 50 nmol/l D-vitamin-insufficiens

25OHD ≥ 50 nmol/l D-vitamin-sufficiens



tionerne faldt fra måned 0 til 6. 25OHD steg ca. 4 gange ved indtag af

10 og 20 µg/dag hos kvinder, og ca. 2 gange ved indtag af 10 µg/dag

og ca. 3 gange ved indtag af 20 µg/dag hos mænd. Det andet hovedre-

sultat af dette studie var manglen på signifikant effekt af D-vitamin-inter-

ventionen på markører for knogleturnover og for knoglemasse. (11)

Selvom vi ikke fandt gavnlig effekt af D-vitamin på de målte knoglepara-

metre, fandt vi en væsentlig forbedring af deres D-vitamin-status, og D-

vitamin-status bør forbedres hos muslimske indvandrere, der anbefales

at tage D-vitamin-tilskud på 10 µg/dag.

Konklusioner

Der er lav vitamin D-status blandt kaukasiske teenagepiger og ældre

hjemmeboende kvinder i Nordeuropa i den sene vintersæson. Brugen af

tilskud indeholdende D-vitamin var en positiv determinant for 25OHD

hos både piger og kvinder.

Der er alvorlig lav D-vitamin-status og forhøjet PTH, samt en negativ

sammenhæng mellem PTH og 25OHD blandt pakistanske indvandrere

og efterkommere i Danmark. Brugen af tilskud indeholdende D-vitamin

var en positiv determinant for 25OHD hos de voksne. I dette studie med

forholdsvis unge pakistanere var lav D-vitamin-status ikke associeret

med knoglemarkører eller knoglemasse.

D-vitamin-status hos pakistanske indvandrere blev øget 2-4 gange til

omkring 41-54 nmol/l med relativt små doser af D-vitamin-tilskud, og

PTH blev samtidigt sænket. Der blev ikke fundet gavnlig effekt af til-

skuddet på knogleparametrene. 

ria@food.dtu.dk
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Personer af anden etnisk herkomst 
med type 2 diabetes kan ændre kostvaner

Diabetesforeningen har i perioden 2005-07 med midler fra

Sundhedsstyrelsens Diabetespulje gennemført et modelpro-

jekt for personer af anden etnisk herkomst med type 2 dia-

betes i Odense-bydelen Vollsmose. Projektets to formål var at

udvikle og afprøve metoder til henholdsvis opsporing og øget

egenomsorg. Projektet blev evalueret i et samarbejde mellem

Diabetesforeningen, Center for Anvendt Sundheds tjeneste -

forskning og Teknologivurdering (CAST) ved Syd dansk

Universitet og a.people - research, evaluering og analyse.

I 2006 gennemførte Diabetes foreningen 5 egenomsorgskurser i

Odense-bydelen Vollsmose. 55 personer deltog på kurserne.

Deltagerne på kurserne var arabisk-, tyrkisk- og somalitalende

personer med type 2 diabetes. Deltagerne var hovedsageligt kvin-

der. 

Formålet med kurserne var:

❁ At give deltagerne konkrete redskaber til at ændre kostvaner via

praktisk madlavning

❁ At skabe rammer for at deltagerne kunne støtte hinanden og

udveksle erfaringer 

❁ At give deltagerne viden om type 2 diabetes og om vigtigheden

af at indgå i et samarbejde med egen læge om kontrolbesøg.

Kurserne strakte sig over 6 gange á 3 timer. Der blev undervist af

en diætist og en diabetessygeplejerske. Kurserne var bygget op

omkring to pædagogiske principper: læring via praksis og dialog-

baseret undervisning. Det er erfaringerne omkring disse to prin-

cipper, vi fokuserer på i denne artikel.

Læring via praksis betød i forhold til kurserne, at man gjorde tin-

gene sammen. På kurserne blev der lavet mad i fællesskab. Dette

gav mulighed for, at kursisterne kunne spørge ind til den del af

processen, som de var i tvivl om. 

Den dialogbaserede tilgang betød, at man tog udgangspunkt i

kursisternes spørgsmål og ønsker indenfor rammerne af bestemte

emner. Derfor blev indholdet og undervisningen naturligt tilpasset

det niveau, der passede til deltagerne.

Vores erfaringer med læring via praksis og dialogbaseret undervis-

ning fra modelprojektet i Vollsmose er i stor udstrækning skabt på

baggrund af arbejde med mennesker, som var analfabeter på eget

sprog, og som havde ingen eller kun lidt kendskab til at tale og

skrive dansk. 

Kurser med fokus på praktisk læring

Ved at tage udgangspunkt i praktisk madlavning tog undervisnin-

gen afsæt i noget, deltagerne var gode til og gjorde hver dag der-

hjemme – lave mad. Det fungerede som en motivationsfaktor, at

det ikke kun var diætisten men også deltagerne selv, der havde

en viden og erfaring på området. Madlavningsprocessen var dyna-

misk, og diætisten og deltagerne arbejdede sammen og lærte i

fællesskab.  

Den praktiske læringsproces gav deltagerne mulighed for at sma-

ge på flere fedtfattige, sukkerfri og sunde produkter, som de ellers

ikke ville have købt. Diætisten tog hver gang udgangspunkt i pro-

dukterne, som de så ud i supermarkedet inden tilberedning. Det

gav deltagerne mulighed for at finde de produkter, de ikke kend-

te, når de skulle købe ind. Det var ofte fedtfattige produkter eller

grøntsager, deltagerne ikke havde brugt før. 

Af Liv Brandstrup, antropolog, projektleder i Diabetesforeningen og Ann Kersti Møller, antropolog,  a.people - research, evaluering og analyse
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Alle produkter er stillet klar, før diætist Marianne Berthelsen sammen med kursi-
sterne skal i gang med at lave mad på egenomsorgskurset i Vollsmose.



Dialogbaseret undervisning 

Gennem dialog med underviseren havde deltagerne på kurserne

hele tiden mulighed for at påvirke undervisningen, så den havde

størst mulig relevans for deres daglige madlavning. Deres spørgs-

mål tog ofte udgangspunkt i konkrete situationer eller produkter af

betydning for kosten i deres hverdag. Da maden blev lavet i prak-

sis på kurserne, blev undervisningstempoet roligt. Mens deltager-

ne hakkede og snittede grøntsager, eller mens de ventede på, at

et brød bagte færdigt, var der rigelig tid til spørgsmål og reflek-

sion. 

Dialogen blev gjort lettere af, at der hele tiden var en tolk tilstede,

og at diætisten diskuterede med deltagerne på deres præmisser. 

Mad fra bunden

Alt blev lavet fra bunden hver gang. For deltagerne var det en for-

del, at de kunne se præcis hvilke ingredienser, der blev brugt. De

kunne se, hvor meget der skulle bruges af hvert produkt og hvilke

fedtfattige alternativer, de kunne vælge i stedet for de ofte fede

produkter, de brugte hjemme. Diætisten afveg kun fra princippet

om at lave alt fra bunden en gang på grund af tidsmangel. Den

pågældende gang forberedte hun dejen til et brød, før deltagerne

ankom på kurset. Som en somalisk kvinde forklarede, så havde

det indflydelse på hendes udbytte: 

”Diætisten havde lavet dejen til brød en gang. Men jeg kan ikke

lave det på samme måde derhjemme, fordi dejen var klar, da vi

kom. Så jeg ved ikke præcis, hvordan man laver det. De andre

ting havde hun [diætisten] lavet, mens vi var der. Så det kan jeg

godt lave. Jeg kan hverken læse eller skrive, så jeg kan kun lære

med øjnene. På kurset kunne jeg se, hvor meget sukker og hvor

meget fedt og æg, der skulle bruges – det er den måde, jeg lærer

på,” fortalte hun.

Gentagelse af hovedbudskaberne

De retter, der blev lavet, var ikke deltagernes egne tyrkiske, soma-

liske og arabiske retter. I stedet blev der lavet dansk og internatio-

nal mad. Det var deltagerne selv, der efterspurgte et fokus på

andre retter, end dem de lavede derhjemme. Deres egne retter

kunne de allerede, forklarede de. Der blev lavet nye ting hver

gang, men budskaberne var de samme. Vi erfarede, at læring via

praksis og dialog gav mulighed for gentagelse af de vigtigste
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Følgende materialer kan bestilles hos Diabetesforeningen,

Rytterkasernen 1, 5000 Odense C. Tlf.: 66 12 90 06 

eller downloades på www.diabetes.dk

❁ En motions-dvd for kvinder på tyrkisk, arabisk, somali og urdu.

Er udviklet i et samarbejde mellem Diabetesforeningen og

Folkesundhed  København.

❁ Dvd’en ”Et godt liv med diabetes” på dansk, tyrkisk, arabisk og

urdu. Er udviklet i et samarbejde mellem Diabetesforeningen

og Sundhedsstyrelsen.

❁ En indkøbsguide på dansk, tyrkisk, urdu og arabisk. Er udviklet

i et samarbejde mellem Diabetesforeningen og

Sundhedsstyrelsen.

❁ Et undervisningsmateriale, som består af et sæt billeder og en

forklarende tekst, udviklet til brug for sundhedspersonale i

samtalen med type 2 diabetikere af tyrkisk, arabisk og somalisk

baggrund. Er udviklet i et samarbejde mellem

Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen.

❁ Opskrifter på diabetesmad på tyrkisk, arabisk og somali. 

❁ Hæftet ”Projekterfaringer – Når du skal lave projekter mod perso-

ner af anden etnisk herkomst”. Udgivet af Diabetesforeningen.

❁ Evalueringsrapporten ”Type 2 diabetes blandt etniske minorite-

ter. Et modelprojekt om udvikling af metoder til opsporing og

øget egenomsorg”. Udgivet af Diabetesforeningen.
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hovedbudskaber, hvilket øgede indlæringen. Nogle af de bud-

skaber, der blev talt om igen og igen, var: Der skulle spares

på fedtet. Olien skulle måles op med ske og ikke bare hæl-

des. Fede produkter blev erstattet med mindre fede produkter

eller helt udeladt, og der blev brugt sødemiddel i stedet for

sukker. Der var fokus på masser af grøntsager og højt fiber-

indhold.

Viden der kan bruges i hverdagen

Efter at have gennemgået forløbet med diætisten kunne delta-

gerne bruge og omsætte de grundlæggende budskaber i

madlavningen. De fortalte, at de lavede de nye retter, de hav-

de lært på kurset, derhjemme. Men endnu vigtigere fortalte

de også, hvordan de begyndte at integrere hovedbudskaber-

ne fra undervisningen i deres egen madlavning.

”Der er ikke den store forskel fra den mad, jeg lavede før kur-

set. Jeg passer bare på og bruger mindre fedt. På den måde

kan vi lave arabisk mad med mindre fedt,” forklarer en ara-

bisk kvinde. 

At deltagerne var i stand til at omsætte det, de lærte til deres

egne retter fremgik også, da nogle arabisktalende kvinder

demonstrerede, hvordan de var begyndt at bage kage på en

ny måde efter kurset. De havde erstattet sukker med søde-

middel, smør med olie, fed ost med mager ost, fløde med

Cremefine og sødmælk med letmælk. På den måde havde de

udviklet en sundere version af en af deres traditionelle kager

baseret på de principper, de havde lært på kurset.

Behov for et anderledes tilbud

Vores erfaring var, at undervisning, der tager udgangspunkt i

deltagernes ressourcer og behov, er velegnet til arbejdet med

den gruppe personer med anden etnisk herkomst som har

brug for særlig indsats. Den målgruppe har ofte svært ved at

bruge eksisterende tilbud på grund af sprogvanskeligheder og

har derfor vanskeligt ved at komme i gang med en sundere

livsstil. Undervisning, der tager udgangspunkt i noget delta-

gerne kan, og som giver dem konkrete redskaber, de kan

bruge derhjemme, har potentiale ikke kun i forhold til diabe-

tes men også i forhold til overvægt og andre livsstilssygdom-

me.

lb@diabetesforeningen.dk

Artikel



HUSK er et 100% naturligt fi berprodukt, 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 fi berindtag, 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 hek tiske 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 fi bre 
(85%). HUSK modvirker forstoppelse, træg mave, diarré og irritabel tyktarm 
på en 100% naturlig måde – samtidig får du glæde af fi brenes 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
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Det er muligvis ikke uproblematisk for en diætist at være overvægtig;

om dette ved de, der arbejder i faget bedst, så det skal jeg ikke gøre

mig klog på. Jeg ønsker dog, som indledningen på denne artikel

indikerer, at problematisere, hvis en synlig overvægt alene gøres til

en diskvalificerende faktor for diætisten. Med risiko for at tale mod

bedre vidende, så tror jeg ikke, overvægt gør det synderligt lettere at

være diætist. Tværtimod og så meget desto mere tilspidset i en tid

med så vægtige tendenser til identifikation mellem personlighed og

udseende. Det vil sige i en tid, hvor udseendet i den grad tilskrives

signalværdi i relation til personligheden. Derfor har man heller ikke

nødvendigvis gjort det let for sig selv, hvis man som overvægtig væl-

ger sig den klinisk diætetiske gerning som levebrød. Det skal man

uden tvivl være sig bevidst. Det betyder dog langt fra, vil jeg hævde,

at der ikke skulle kunne komme noget særdeles frugtbart ud af et

sådant valg af profession. Dette for såvel én selv som for ens patien-

ter/klienter og kolleger. Med sit valg har man dog nok i visse hense-

ender valgt at spænde ben for sig selv, og man skal nok være klar

over, at man desværre i visse sammenhænge måske må regne med

at skulle arbejde hårdt for erhverve sig faglig autoritet.

Der synes nemlig at være en række tendenser i tiden til en vis BMI-

tyranni; og man kunne vel nok forestille sig en situation, hvor en

patient/klient anfægter, i hvilken grad en overvægtig diætist gennem

kroppens æstetiske udtryk inkarnerer en klinisk diætetisk faglighed

baseret på ernæringsfaglig videnskabelighed og derfor kan antages

at være pålidelig, tillidsvækkende, ansvarlig m.v. i henseende til at

tage vare på behandlingen. Måske der endog er nogle blandt læser-

ne, der vil kunne genkende en sådan situation. 

En sag er imidlertid, hvis en patient/klient bedømmer en diætist

sådan, men tillad mig at problematisere den tænkte situation, hvor

en kollega, der burde være sagkyndig, udviser en sådan (mangel

på) dømmekraft. Hensigterne kan i så fald være nok så gode. Der

kunne være tale om en oprigtig bekymring med de bedste intentio-

ner om at beskytte den enkelte overvægtige kliniske diætist. Dette

eventuelt ud fra et ønske om forebyggelse af en så ubehagelig situa-

tion, som den førnævnte. Det kunne også være ud fra en bekymring

for fagets anseelse og bekymring for underminering af de kliniske

diætisters faglige autoritet. Dette eventuelt ud fra den betragtning at

Kan man være for fed til at være diætist? Ja, ville nogle måske umiddelbart svare, og dette måske endog ud af et tilsyne-

ladende godt hjerte og en bekymring for såvel den enkelte overvægtige diætist, fagets anseelse som de kliniske diætisters

faglige autoritet.  Hvis man dog uden videre skelen til faglige kvalifikationer på denne måde så at sige blot skuer diæti-

sten på huden, finder jeg det bekymrende. Så meget desto mere hvis der de kliniske diætister imellem er tale om en

mere udbredt inkuberet holdning, som under tidens BMI-tyranni og andre sundhedsideologiske tendenser i tiltagende grad

stikker ansigtet frem fra sit latente skjul og fordrer, at den enkelte diætist skal kropsliggøre fagets budskab for såvel pro-

fessionelt som personligt at kunne regnes for troværdig. Hvis dette er tilfældet, er det ikke blot bekymrende, men æng-

stende, og så står vi over for en væsentlig dannelsesmæssig vaccinationsopgave.    

Af Frank Juul Agerholm, adjunkt ved JCVU, Ernæring og Sundhedsuddannelsen

For fedt at være diætist 
eller for fed til at være diætist?
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overvægtige – og vel sagtens så også undervægtige? – diætister gan-

ske simpelt virker utroværdige i forhold til det grundlæggende bud-

skab, der mere eller mindre implicit ligger i diætistens gerning.

Hvis – og jeg understreger, at der er tale om et hypotetisk hvis – dette

tænkte eksempel imidlertid ikke blot er tænkt, men der er tale om en

mere udbredt latent holdning, som under tidens tendenser i tiltagende

grad stikker ansigtet frem fra sit skjul, så finder jeg det ængstende.

Her skal jeg i samme åndedrag tilføje, at jeg ikke har nogen form for

belæg for at hævde, at dette skulle være en udbredt holdning. Er der

imidlertid ikke blot tale om et tænkt og søgt eksempel, men skulle det

have det mindste på sig, fristes man til at spørge, om der ligger et vor-

dende sundhedstotalitaristisk ”Normal BMI only” inkuberet i sjælen

på det klinisk diætetiske fag. Hvis det er tilfældet, må der findes en

vaccine, før inkubationstiden udrinder og smitten for alvor bryder ud.

Det sande, gode og skønne i et sundhedsideologisk plot

Problemet er nemlig, at der i så fald er tale om det, man med en

filosofisk allegori ville kalde en totalitaristisk sammensmeltning af ’det

sande’, ’det gode’ og ’det skønne’. Og skal vi fortsætte i dette billed-

sprog, kunne man sige, at ud af en sådan totalitet lurer risikoen for,

at ’det grusomme’ stikker sit fjæs frem. Totalitarisme er bl.a. kende-

tegnet ved at de væsentligste områder af tilværelsen betragtes ud fra

ét kardinalpunkt, hvorfra der tillige hentes legitimation til en uind-

skrænket magt samlet i en enhed. Således kender vi totalitarisme fra

en række diktatoriske styrer.

Hvis holdningen i det tænkte eksempel har en vis udbredelse inden

for klinisk diætetik, er der ikke her i direkte forstand tale om et dikta-

torisk komplot, hvor en magtelite med en frontfigur skaber en sam-

mensværgelse med afsæt i en bestemt ideologi. I så fald er der sna-

rere tale om et bestemt plot, hvor nogle mere eller mindre reflekteret

sværger til en bestemt ideologisk iscenesættelse af og forestilling om

sundhed. Der er her ikke tale om et bevidst organiseret, klart define-

ret og administreret sundhedsvæsen, men et ikke tilstrækkeligt gen-

nemtænkt, uorganiseret, vanskeligt definér- og administrerbart sund-

hedsuvæsen. Dette kan dog også være ret så grusomt. I denne ideo-

logisk forestilling forholder det sig nemlig sådan, at ’det sande’ (her

det faglige rationales basering på videnskabelighed), ’det gode’ (her

personens moralske karakter såsom pålidelighed, tillidsfuldhed,

ansvarlighed og evne til at behandle patienten/klienten værdigt) og

’det skønne’ (her kroppens æstetiske udtryk) ses i lyset af ’det sun-

de’, der som overbegreb udgør totalitetens kardinalpunkt. At ’det

sande’ og ’det gode’ så anskues gennem ’det skønne’ med sund-

hedsideologisk optik gør langt fra sagen bedre. 

Det problematiske med en sådan sammensmeltning er, at de hen-

sigter, der umiddelbart tager sig ud som gode, risikerer at være alt

andet end lødige. Som et janushoved med to ansigter, drejes det til-

syneladende lødige ansigt og afløses af et ulødigt, hvorved den klini-

ske diætetik forbeholdes de, der kan leve op til ideologiens særlige

forestilling om sundhed, som hermed fungerer som inklusions- og

eksklusionsmekanisme: Normal BMI only!

Man turde vel håbe, at det i overvejende grad er de faglige færdighe-

der og kvalifikationer, der udgør en sådan mekanisme. Enten er man

fagligt kvalificeret, eller også er man det ikke. Det er blandt andre funk-

tioner også denne funktion uddannelsessystemet varetager. Men man

kan selvfølgelig spørge sig selv, om ikke det ganske simpelt er nødven-

digt for den kliniske diætists faglige autoritet, at hele hendes person

gennem tale, handling og udtryk stemmer overens med hendes faglige

gerning og budskab. Problemet er imidlertid, at hvis det forholder sig

som i det tænkte eksempel, så drejer det sig ikke direkte om forholdet

mellem profession og person, men snarere indirekte om karaktertræk,

som man grundet kroppens æstetik tilskriver et menneskes personlig-

hed. Et godt gammelt dansk ordsprog lyder dog som bekendt, at man

ikke skal skue hunden på hårene; hvormed der naturligvis menes, at

man ikke skal dømme en person ud fra det ydre alene.

Lad os for god ordens skyld antage, at problematikken handler om
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forholdet mellem profession og person og ikke blot om kvaliteter til-

skrevet et menneske på grund af vedkommendes ydre alene. Det er

næppe nogen statshemmelighed, at det kan have en gunstig ind-

virkning på udøvelsen af ens gerning og erhvervelse af faglig autori-

tet, hvis der er en vis overensstemmelse mellem profession og per-

son. Det er kendt sag inden for en række områder. Bemærk at der i

ovenstående skrives kan have og ikke har, som var der tale om en

naturlov. En sag er imidlertid, at man vel nok på et beskrivende plan

kan redegøre for forskellige nyttige virkninger af en relativ overens-

stemmelse mellem profession og person; det er dog en anden sag,

hvis man på et foreskrivende plan kræver en sådan overensstem-

melse. I første tilfælde handler det om iagttagelse; i sidste tilfælde

må man tage sig i agt; her fordrer man nemlig en inkarnation af pro-

fessionens glædelige budskab i den professionelles personlighed. 

Inkarnation af sundhedsideologiske evangelier, giv agt!

Glædelige budskaber – også kaldet evangelier – kender vi fra Det

Nye Testamente. Inkarnation betyder legemliggørelse af noget ånde-

ligt, og henviser som sådan bl.a. også til Guds legemliggørelse i Jesu

skikkelse. For et fag som klinisk diætetik, hvor forholdet mellem krop

og ånd synes at være i særlig fokus, er der så meget desto mere

grund til at tage sig i agt for fordringer om den enkelte diætists inkar-

nation af evangelier. Og her vender vi så tilbage til det hypotetiske

spørgsmål om en mere udbredt latent holdning, som under tidens

tendenser i tiltagende grad kommer til udtryk.

En tendens blandt andre er, at et af evangelierne inden for sund-

hedsområdet de seneste år har været en udpræget forsmag for holi-

stiske tilgange. Det hele menneske er hot. Inspireret af bestemte filo-

sofiske retninger iagttager man eksempelvis – og ofte på et helt og

aldeles ureflekteret og overfladisk plan – krop og ånd som en hel-

hed. Sådanne iagttagelser må man imidlertid tage sig i agt for. Ofte

ender dette ikke blot i en opfattelse af krop og ånd som en helhed,

men i en ensidig identifikation heraf, hvor sætningen en sund sjæl i

et sundt legeme sættes lig med, at der bag et usundt legeme sikkert

gemmer sig en usund sjæl – og hermed angiveligt en svagelig per-

sonlig karakter.

Et andet eksempel på holistiske tendenser er at iagttage ved sund-

hedsområdets anvendelse af forskellige varianter af WHOs sund-

hedsbegreb. Inspireret heraf iagttages sundhed som en tilstand af

fuldstændig fysisk, mentalt og socialt velbefindende og ikke blot fra-

været af sygdom, invaliditet eller svækkelse. Her må man imidlertid

tage sig i agt for, at en sådan definition for det første i højere grad

må siges at være en definition på lykke og ikke på sundhed, og for

det andet giver dette sundhedsbegreb principielt set sundhedsvæs-

net legitimation til ubegrænset indgriben i ens hele tilværelse. 

Hvis kravet diætister imellem bliver, at den enkelte diætist i sin per-

son skal inkarnere sådanne faglige sundhedsevangelier som en

anden sundhedsapostel med halleluja og amen, så er det blevet for

selvfedt at være diætist. Hvis et på overfladen potentielt usundt lege-

me uden videre omtanke af sagkyndige personer sidestilles med en

usund sjæl, så er faget ikke blot lukket land for de, hvis BMI ligger

uden for normen, men så har man gennem en holistisk tilgang, der

forsøger at gribe det hele, begrebet så uendelig lidt, at den kliniske

diætetiks glædelige budskab bliver reduceret til kampagne-evangeli-

et: Du er, hvad du spiser. Eller som den tyske filosof Ludwig Andreas

Feuerbachs vulgær-materialistiske position slagordsagtigt sammen-

fattes: »Mennesket er, hvad det spiser«.

Hvis sundhed så oven i købet opfattes som en tilstand af fuldstæn-

dig fysisk, mentalt og socialt velbefindende samt fravær af enhver

form for sygdom, invaliditet og svækkelse, er det tvivlsomt om selv

Jesus kunne beskikkes til hvervet. End ikke en inkarnation af de fire

karakteristika alvidenhed, algodhed, allestedsnærværelse og almæg-

tighed, som man normalt hæfter på Gud som det fuldkomne væsen,

ville vel være nogen sikker garant for lykke. I øvrigt er det i parentes

bemærket vel næppe heller sundhedsvæsnets opgave at fremme

folks lykke; det handler vel i højere grad om bidrage til at give folk

mulighed for at få livet til at lykkes. Kunne vi ikke ”nøjes” med at

tage munden mindre fuld og ”blot” drage omsorg for folks ikke-

usundhed, sådan at de ikke overvældes af fysisk, mentalt og socialt

ildebefindende og/eller sygdom, invaliditet og svækkelse.

Tiltagende sundhedstotalitaristisk stigmatisering – et uvæsen

Problemet med sådanne holistiske evangelier er nemlig, at de risike-

rer at slå om i totalitarismens alt andet end glædelige budskab.
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Holisme og totalitarisme er da også til en vis grad beslægtede.

Holismen kan gennem sine enhedslige bestræbelser på forståelse af

helheden ses som et udtryk for vilje til alvidenhed. Totalitarisme kan

gennem sine enhedslige bestræbelser på at magte helheden ses

som et udtryk for vilje til almægtighed. Begge bestræbelser ender

imidlertid ofte med at være et udtryk for uvilje mod at indse såvel

egen uvidenhed som egen afmægtighed. Så mangler man blot viljen

til og troen på egen allestedsnærværelse og algodhed i bestræbelser-

ne på at blive det fuldkomne uvæsen.

De tyske filosoffer Theodor W. Adorno og Max Horkheimer skriver

med henvisning til og stor foragt for det nazistiske uvæsen under

Anden Verdenskrig et sted i værket Oplysningens dialektik følgende:

»For fascisterne er jøderne ikke en minoritet, tværtimod modracen,

det negative princip som sådan; verdens lykke skal afhænge af

deres udryddelse. ... De (FJA: dvs. jøderne) bliver brændemærket

som det absolut onde af det absolut onde. Således er de virkelig det

udvalgte folk«. Man fristes til at parafrasere over citatet, komme med

et opråb om, at vi må tage os i agt for et tendentielt totalitaristisk

sundhedsuvæsen, der ikke blot iagttager de usunde som en minori-

tet, men tværtimod som det genetiske modstykke, det negative prin-

cip som sådan. Advare mod et sundhedsuvæsen, der iagttager, at

verdens lykke skal afhænge af de usundes udryddelse. Advarende

råbe op om, at vi må tage os i agt for, at de over- og undervægtige,

rygerne, sofamotionisterne m.fl. ikke bliver brændemærket som det

absolut usunde af det absolut usunde. I så fald bliver de nemlig i

den grad en udvalgt befolkningsgruppe. Parallellen lyder måske

grov, men tilfældet er desværre, at vi i dag er i en situation, hvor

man taler om sundhedens tiltagende stigmatiserende effekt i relation

til særligt udsatte befolkningsgrupper.

En anden tysk filosofi, Arthur Schopenhauer, skriver, at sundhed

ikke er alt, men uden sundhed er alt intet. Jeg kan frygte, at ureflek-

teret sundhedsholisme tendentielt gør sundhed til det hele, hvorved

’det sunde’ netop bliver overbegreb for såvel ’det sande’, ’det gode’

som ’det skønne’. Gøres sundhed til alt, til livets fylde og nerve, så

står vi overfor det besynderlige forhold, at oplevelse af sammen-

hæng (sense of coherence) eller den generelle modstandskraft, der

af nogle kaldes sundhed, i sig selv søges gennem jagten på sund-

hed. Jeg kommer til at tænke på en frådende hund, der jagter sin

egen hale og først opdager fejlen i det øjeblik, den har fortæret så

meget af sig selv, at den går til grunde.

Fokus på dannelse frem for fuldkommenhed

Det er hverken ønskeligt eller muligt for den enkelte diætist (eller

andre for den sags skyld) at inkarnere fuldkommenheden selv. Og

det er helt sikkert heller ikke sundt at stræbe herefter, om end tidens

selvrealiseringstendenser foreskriver dette. Så meget desto mindre

hvis fuldkommenheden sidestilles med sundheden og vice versa.

Hvad, man derimod kunne tilstræbe, er, at diætister undervejs i

deres uddannelse ikke blot uddannes og udvikler deres ernærings-

og sundhedsfaglige kompetencer, som det hedder i tidens jargon,

men at de også dannes. Ernærings- og sundhedsuddannelserne må

selvfølgelig tilstræbe udvikling af ernærings- og sundhedsfaglige fær-

digheder og kvalifikationer på et højt niveau; og det er beklageligt,

hvis diætisten mangler sådanne i tilstrækkelig grad. Det er imidlertid

ikke blot beklageligt, men decideret forargeligt, hvis diætisten mang-

ler tilstrækkelig dannelse og visdom til at indse, at der ikke er en

direkte årsagsforbindelse mellem kroppens æstetiske udtryk, perso-

nens karakter og dennes ernærings- og sundhedsfaglige færdighe-

der og kvalifikationer. Derfor må uddannelsen til professionsbachelor

i ernæring og sundhed ikke blot vedkende sig et uddannelsesan-

svar, men også et dannelsesansvar.

Det må tilstræbes, at de studerende stilles over for store tilværelses-

spørgsmål og en række af livets store grundfortællinger, således at de

formår at sætte deres ernærings- og sundhedsfaglige færdigheder og

kvalifikationer ind i større meningssammenhænge. Det kunne være her-

igennem, man indser sin egen ikke-alvidenhed, ikke-algodhed, ikke-

allestedsnærværelse og ikke-almægtighed – med andre ord erkender,

anerkender og respekterer sin egen og andres ufuldkommenhed.

Fag som pædagogik, sociologi, antropologi, psykologi samt etik og

videnskabsteori (som jeg kunne ønske mig fik større fokus og sam-

les i filosofi som et særskilt fag) i uddannelsen til professionsbache-

lor i ernæring og sundhed er derfor heller ikke blot ”redskabsfag,

der skal lære de studerende at formidle deres ernærings- og sund-

hedsfaglige viden”, som det ellers ikke så sjældent udtrykkes. Ej hel-

ler er det blot ”langhåret snik-snak”. Måske det netop kunne være i

sådanne fag, at de mere konkrete ernærings- og sundhedsfaglige

færdigheder og kvalifikationer kan sættes i spil i større meningssam-

menhænge. Måske det kunne være her, man lærer forskelle og

sammenhænge mellem dét at iagttage og dét at tage sig i agt.

Måske det blandt andet kunne være i sådanne fag, at den tidligere

omtalte vaccine kunne tænkes at ligge. 

Hermed ikke sagt, at dannelse ikke også kan foregå og foregår i fag,

der mere eksplicit handler om erhvervelse af mere konkrete ernæ-

rings- og sundhedsfaglige færdigheder og kvalifikationer. På JCVU,

Ernæring og Sundhedsuddannelsen hersker der i al fald på tværs af

alle faggrupper en enighed om, at vi hverken ønsker at uddanne

sundhedsapostle eller sundhedstotalitarister.

Det skulle gerne være fedt at være diætist, men ikke selvfedt. Jeg

håber derfor, at mit indlæg måtte være både uaktuelt og utilstedeligt;

jeg ængstes dog ved tanken om, at dette ikke er tilfældet. Så længe

vi er håbløse, så er der dog håb endnu.

frag@jcvu.dk
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ChokoChokolækkerlækkerbarbar
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Nyd en
HimmerigsHimmerigsmundfuldmundfuld

            Nu kan du endelig
     nyde chokolade uden at få dårlig samvittighed.

Prøv den nye ISIS Free Chokolækkerbar, som er en dejlig
kombination af chokolade og knas. Den indeholder

50% mindre fedt, 35% færre kalorier og naturligvis er
der ikke tilsat sukker. 1 bar svarer til et mellemmåltid.

35% færre kalorier 
 50% mindre fedt 

- En lækker nyhed!

ISIS Free Chokolækkerbar kan købes i alle SuperBest, ISIS Free Chokolækkerbar kan købes i alle SuperBest, 
Kvickly, KvicklyXtra, Løvbjerg og udvalgte Spar,Kvickly, KvicklyXtra, Løvbjerg og udvalgte Spar,
SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen!SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen!

Få nyttig viden 
             om sund kost 
På www.isisfoods.dk kan du altid fi nde information om 

det store udvalg på p.t. 37 ISIS produkter, der alle er 

kalorielette, fedtfattige og naturligvis ikke tilsat sukker.

For at gøre det ekstra nemt for dig, kan du løbende 

få tilsendt vores nyhedsbrev på din mail. 

Du tilmelder dig ved at indsende kuponen, maile til 

isis@isisfoods.com eller gå ind under nyheder på 

www.isisfoods.dk.

I nyhedsbrevet får du information om nye produk ter 

og ændring/forbedring af produkter samt tilbud 

om smagsprøver på nye produkter. Desuden får 

du information om nye emballager, brochurer og 

forhandler- og prislister, som ALTID kan bestilles 

gratis hos ISIS.

Nyhedsbrevet udsendes kun når der er nyt at fortælle. 

Du kan når som helst framelde dig nyhedsbrevet igen.

Tilmelding

Ja tak, jeg ønsker fremover at få tilsendt 

ISIS  Nyhedsbrev på min mail:

Navn

Adresse

Postnr./by

Mailadresse

ISIS · Tlf. 70 20 24 55 · www.isisfoods.dk · isis@isisfoods.com

Næringsingsindhold 35 g bar
Energi (kJ/kcal) 490/120
Protein 14 g
Kulhydrat 6,5 g
- heraf sukkerarter 0,5 g
- heraf sukkeralkoholer 2 g
Fedt 4 g
- heraf mættede fedtsyrer 2,3 g
Kostfi bre 1,7 g
Natrium 0,20 g
Kolesterol 2 mg



Sådan hedder det, vi i dagligdagen kalder (journal)notat,

når vi efter endt samtale med en patient dokumenterer i

Det Grønne System, Elektronisk Patientjournal eller andet. 

Da jeg i sin tid blev uddannet, fik vi udleveret ovennævnte bekendt-

gørelse, så vi vidste, hvad der krævedes af os m.h.t. journalføring.

Jeg er dog gennem årene som klinisk diætist blevet opmærksom på,

at der er flere kolleger og studerende, der ikke har hørt om oven-

nævnte, hvorfor jeg vil gøre opmærksom på bekendtgørelsen her i

fagbladet.

Historisk er der tale om Bekendtgørelse nr. 881 af 30/09/1996.

Lovgivningen, som forskriften, vedrører er LOV Nr. 451 af

22/05/2006 med senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse

Nr. 1373 af 12/12/2006.

Nedenstående er uddrag af bekendtgørelsen:

§1.- §3. Enhver klinisk diætist er forpligtiget til at føre daterede

journalnotater for hver klient

§ 4. Journalen skal indeholde oplysninger om:

❁ Klientens navn, fødselsdato og bopæl

❁ Årsagen til henvendelsen

❁ Foretagne undersøgelser, disses resultat samt hvem, der har

foretaget undersøgelse og behandling

❁ Dén iværksatte diætetiske behandling

❁ Hvilken information, der er givet til klienten, 

evt. risiko for komplikationer.

Henvisning til/fra læge, og i givet fald på hvilken baggrund.

§ 5 Journalen skal opbevares i mindst 10 år regnet fra seneste

optegnelse. Der skal indhentes samtykke, hvis journalen eller dele

af den overdrages til andre.

Der, hvor jeg er ansat, skrives notater i Det Grønne System og

Elektronisk Patientjournal, hvilket betyder, at navn, fødselsdato

m.m. altid er givet. For at sikre mig, at jeg får alt med i mine nota-

ter, har jeg udarbejdet følgende skabelon:

Henvist p.g.a…

Evt. nødvendige oplysninger; fx øvrige diagnoser, social

status, patientens egne oplysninger…

Kostanamnese viser…

Evt. fysisk aktivitet, rygning…

Pt. har fået vejledning i…

Patientens delmål/mål til næste gang…

Udlev. materiale:…

Plan: …(fx ny tid om 3 mdr. på baggrund af nye lipidtal

eller følg op på fisk eller…)

Signeret:………..

Måske ovenstående kan være en hjælp til dig også? 

Margit.Vesterlund@fks.regionsyddanmark.dk

Af Margit Vesterlund, klinisk diætist, Centralkøkkenet Fredericia og Kolding Sygehuse
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Bekendtgørelse om kliniske diætisters pligt 
til at føre ordnede optegnelser (journalføring)

Læs også om journalføring i den nye 
terminologisliste på www.diaetist.dk

Fra Anette Damsgaard Koch, klinisk diætist, Holbæk

Sygehus, har redaktionen modtaget den  nye terminolo-

giliste for kliniske diætister, et meget nyttigt redskab i

den kliniske diætists arbejde. 

Listen kan findes på FaKD’s hjemmeside.

!
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Mindeord

En  meget nær veninde og god kollega, Birthe Rabøl,
døde den 23. september efter længere tids sygdom.

Birthe lærte jeg at kende, mens vi læste sammen i Århus i

70erne. Vi var de ældste på studiet. Birthe havde en baggrund

som husholdningslærer, inden hun blev ansat som konsulent i

Landbrugets Afsætningsudvalg og blev udstationeret i Japan og

Hong Kong. Derefter fulgte en periode i USA, hvor Birte var super-

viser for Karolinepigerne.

Birthe var kosmopolit, før vi blev internationale. Hun havde gen-

nem sit arbejde fået stor indblik i det traditionsrige japanske og

kinesiske køkken, dengang det endnu var eksotisk.  Hun havde

blik for det amerikanske køkken; her er det rationalitet og dristig-

hed, der tæller. Og hun så storheden i det danske køkken, før det

blev moderne at tale om det nordiske køkken. Nogle væsentlige

egenskaber for en diætist, der skal vejlede i kostomlægninger, at

man kan se farverige muligheder.

Birthe begyndte som  klinisk diætist i Aalborg i 1978 og fortsatte i

mere end 25 år i Svendborg, før hun for halvandet år siden gik på

efterløn. Hun havde fået solgt sin fødegård og bygget nyt hus i

Assens sammen med sin mand Henrik.

Birthe havde en æstetisk sans som japanerne, og det bar hendes

hjem meget præg af. Hun havde kinesernes økonomiske sans

hvad angik køkkenredskaber. Når kineserne kan nøjes med en

wok og en chopper og repræsenterer et verdenskøkken, hvad skal

vi så med alt det overflødige isenkram, var hendes umiddelbare

holdning.

Man var altid i godt selskab sammen med Birthe. Hendes interna-

tionale horisont og  hendes rodfæstedhed  i den fynske fede

muld. Nogle værdifulde karaktertræk som hendes store venne-

kreds satte pris på.

Det var altid spændende og morsomt at rejse sammen med Birthe

både i ind- og udlandet, fordi hendes referenceramme inden for

kunst og haver havde nogle berigende dimensioner. Birthe var

haveentusiast; forskellige fuchsia, som var en af hendes samle-

objekter, prydede hendes forskellige haver på Fyn.

Vores venskab føltes umisteligt, vi kunne have nogle dybe samta-

ler og kunne fortsætte samtalen 25 år efter, men fra nu af må jeg

nøjes med fotobøger fra ferier og rejser og et ocean af minder.

Birthe efterlader sig sin mand  Henrik - og  Henriks tre børn,

Hans Henrik, Kisser og Anne, som Birthe  havde et  meget tæt

forhold til.

h.thue@sol.dk

Af Hanne Thuesen, klinisk diætist

Os imellem 31Diætisten nr. 90 - 2007



Den 7. juni 2006 blev Ernæring og Sundheds Dimittend -

forening Aarhus, ESDA, stiftet. Det er en forening for dimit-

tender fra uddannelsen Professionsbachelor i Ernæring og

Sundhed fra JCVU Aarhus og dimittender fra den 1-årige

overbygning til Klinisk diætist på specialekurserne ved

Aarhus Universitet. 

Formålet med foreningen er at bevare kontakten mellem JCVU

Aarhus og dets tidligere studerende i et forum med inspirerende

faglig sparring og netværk på kryds og tværs af interesser. 

Dannelsen af ESDA

Det første hold fra JCVU Aarhus dimitterede i slutningen af januar

2006, og i marts måned gav uddannelsesleder Karen

Søndergaard tilsagn om økonomisk tilskud til opstart af ESDA. En

opstartsgruppe gik i gang med de indledende forberedelser, og

foreningen har nu fået foreningsvedtægter, logo, hjemmeside og

gjort en masse tanker om foreningens formål og kommende

arrangementer.

ESDA har gennem de sidste ca. 1½ år afholdt forskellige arrange-

menter og foredrag; her kan bl.a. næves foredrag om netværks

opbygning og videreuddannelse samt chokoladekursus og

ølsmagning.

Bestyrelsen

Efter den årlige generalforsamling i marts 2007 består bestyrelsen

af seks medlemmer, hvor de tre linjer human ernæring, klinisk

diætetik og catering ledelse er repræsenteret. Bestyrelsen er først

fuldtallig ved syv medlemmer, så vi opfordrer derfor alle dimitten-

der fra Ernæring og Sundhedsuddannelsen fra JCVU Aarhus og

dimittender fra den 1-årige overbygning til klinisk diætist, der har

lyst og interesse, til at melde sig ind i bestyrelsen, så den kan bli-

ve fuldtallig. Vi hører også gerne fra dig, hvis du blot har lyst til at

tilbyde din hjælp til mindre opgaver, fx i forbindelse med arrange-

menter, eller vil høre mere om ESDA.

Bliv medlem

Vi opfordrer alle førnævnte dimittender til at melde sig ind i ESDA.

Vi understreger, at foreningen ikke kun er for nyuddannede.

Som medlem kan du deltage i ESDA’s arrangementer og foredrag

gratis eller til reduceret pris. I dimittendåret koster det 100 kr. at

være medlem, hvorefter kontingentet er 200,- kr. årligt. Indmeld -

else skal ske via hjemmesiden www.esda.dk - eller du kan skrive

til foreningen på esda@esda.dk med oplysning om navn, adresse,

telefonnummer, e-mail, dimittendår og linie (de kliniske diætister

fra den 1-årige overbygning bedes venligst angive dette).

På vores hjemmeside www.esda.dk kan du blandt andet læse om

kommende arrangementer. Ved indmeldelse i ESDA modtager du

et brugernavn og password, som giver dig adgang til en side kun

for medlemmer. Her kan du blandt andet debattere med andre

medlemmer i vores forum. 

Samarbejdspartnere

Det er ESDA’s ambition at samarbejde med fagforeningerne, bl.a.

Foreningen af Kliniske diætister og Kost- og Ernæringsforbundet.

ESDA samarbejder allerede med Suhr’s Seminarie Samfund, SSS,

som har eksisteret i mange år og været inspirationen til at starte

ESDA. Medlemmer af ESDA kan deltage i arrangementer ved SSS

på lige fod med deres medlemmer og vise versa.

Kommende arrangement

24. januar 2008 kl. 19.30-21.30 på JCVU, Høegh Guldbergsgade

6, 8000 Århus C. Pris 30,- for ikke medlemmer, gratis for med-

lemmer. Foredrag ved Phd-studerende Miguel Romero Mikkelsen

fra Forskningsenheden for Almen Praksis, København. 

Foredraget handler om sundhedsfremme i børns hverdag – mad,

motion og daglige rutiner. Fokus er, hvordan børns udvikling af

sundhedsfremmende færdigheder og kompetencer sker i samspil

med deres sociale og fysiske omgivelser. 

Tilmelding på esda@esda.dk.

Af Signe Leschly Blegvad, professionsbachelor i ernæring og sundhed, projektkoordinator i Tønder kommune, formand i bestyrelsen for ESDA og Nina
Hildur Nielsen, klinisk diætist, Fredericia og Kolding Sygehus, næstformand i bestyrelsen for ESDA. 
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Anmeldelse af Kostkalender

Af Marie Feldskov Hansen, klinisk diætist, Frederiksberg Hospital

Redaktionen har modtaget Kostkalenderen, som kan være et red-

skab til folk, som gerne vil tabe sig.

Kostkalenderen består af en almindelig månedskalender og en

kostdagbog, hvor kostindtaget kan registreres. Kalenderen lægger

op til, at man ud over at registrere sit daglige kostindtag, også

kan evaluere sin uge i relation til kost, væske, motion, energi,

arbejde, gæster mv.  Der er vægtskema og et måleskema, hvor

der kan registreres vægt, omkreds af talje, hofte, lår osv. 

Indtaget noteres for en enkelt dag, og brugeren giver point efter

et briksystem, hvor hver enkelt madvare får point i kategorierne

protein, simple kulhydrater, komplekse kulhydrater, fedtstoffer og

alkohol.  Nogle madvarer er simplificerede og får kun point i et

par kasser. Fx får mange kager kun point i kategorien fedtstoffer,

selv om de også indeholder meget sukker. Brugeren guides i at

beregne sit energibehov, og dette omregnes til brikker. Madvarer,

som ikke er oplyst i listerne, kan også omregnes til brikker ud fra

simple beregninger. 

Selve briksystemet er udviklet og brugt i forbindelse med forsk-

ningsarbejde på Institut for Human Ernæring på Københavns

Universitet.

Kostkalenderen kan efter min mening være en god hjælp for folk,

som har behov for den daglige kontrol. Briksystemet kunne dog

hurtigt medføre kassetænkning, hvor brugeren spiser meget efter

de angivne portioner i listerne.  På den anden side vil nogle bru-

gere se systemet som meget fleksibelt, da de selv kan ombytte

de enkelte madvarer.

De yngre generationer vil sandsynligvis vælge en anden, elektro-

nisk version af kostregistrering, som findes på nettet.

Kostkalenderen er udarbejdet i samarbejde mellem ernærings-

konsulent Ulla Pedersen, lægerne Arne Astrup og Søren

Toubro samt klinisk diætist Annette Vedelspang.

Kostkalenderen koster 195 kr. og kan købes via 

www.kostkalender.dk, hvor interesserede også kan læse mere

om Kostkalenderen.

marie.feldskov.hansen@frh.regionh.dk

Dansk julemad på den sunde måde

Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland,

har lavet en lille julekogebog, så alle, der vil spise lidt sundere -

også til jul – kan få ny inspiration. I den findes en række af de

opskrifter, som er en del af en rigtig dansk jul. Brune kager,

pebernødder og æbleskiver. Flæskesteg eller and med brunede

kartofler og rødkål. Risalamande med kirsebærsauce. 

Prøv fx HAVREGRYNSKUGLER 

(ca. 40 stk. – energi pr. stk. 120 kJ)

100 g sukker

3 dl havregryn (100 g)

½ dl flydende fedtstof

3 spsk kakao (25 g)

3-4 spsk vand, appelsinsaft eller stærk kaffe

Pynt: 4 spsk perlesukker eller krymmel

Bland alle ingredienser

godt sammen til en glat

masse. Tril massen til ca.

40 små kugler. Rul kugler-

ne i perlesukker eller krym-

mel og opbevar dem i en

lufttæt beholder i køleskab.

"Mad til Jul - på den sunde måde" kan bestilles hos:

Ernæringschef Lone Viggers, Ernæringsenheden,

Hospitalsenheden Vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro

mail: ernaeringsenheden@ringamt.dk. Tlf.: 99 12 58 93

Den koster 49 kr. (porto og forsendelse er med i prisen).

Modtaget på redaktionen
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Sundhedsstyrelsen har i mange år gjort en stor indsats for

at få danske mænd til at drikke højst 21 genstande om

ugen og højst 14 for kvinder. Det klare budskab er, at det

sundeste for langt de fleste mennesker er at drikke så lidt

alkohol som muligt til dagligt og højst fem genstande til fx

en julefrokost. Men af og til har der fra andre kanter poppet

budskaber op om, at en moderat indtagelse af alkohol, spe-

cielt i form af rødvin, er sundere end at være helt afholden-

de. Da det er et budskab, der dels går imod de gældende

anbefalinger og dels er noget, rigtig mange danskere gerne

vil høre, så har budskabet om den sunde vin altid fået stor

opmærksomhed i medierne. 

I uge 40 i år udgav Motions- og

Ernæringsrådet deres nye rapport om alko-

hol og livsstilssygdomme. Den er udarbej-

det af Danmarks absolut førende forskere

inden for området. Rapporten giver et over-

blik over den videnskabelige litteratur om

betydningen af et moderat alkoholforbrug,

dvs. inden for genstandsgrænserne, i rela-

tion til livsstilssygdomme. Baseret på den

eksisterende viden når rapporten frem til nogle klare konklusio-

ner: 1 genstand dagligt medfører den laveste samlede risiko for

sygdom for midaldrende og ældre kvinder, og den laveste risiko

for midaldrende og ældre mænd kommer ved et alkoholforbrug

på 1-3 genstande pr. dag. Rapporten fremhæver, at alkoholforbru-

get bør være jævnt fordelt ud over alle ugens dage fremfor et stort

forbrug på få dage. Da forskningen i alkohol og livsstilssygdomme

er udført hos personer over 45-50 år, ved man ikke, hvordan et

moderat, regelmæssigt alkoholforbrug fra tidligere i livet og hele

livet igennem påvirker sygdomsrisikoen. Men fra 45-års-alderen er

et moderat alkoholforbrug forbundet med markant lavere risiko for

type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme sammenlignet med

afholdsfolk. På minussiden er forøget risiko for kræft, hvor specielt

risikoen for brystkræft stiger markant allerede fra 0 til 1 genstand

pr. dag. Dette har man imidlertid taget højde for i konklusionen

om 1 genstand dagligt for kvinder. 

Rapporten peger endvidere på, at den lavere risiko for hjerte-kar-

sygdom hos vindrikkere sammenlignet med øldrikkere, som er

fundet i nogle studier, kan forklares ved, at vindrikkere i de

pågældende undersøgelser har haft sundere spisevaner end dem,

der har foretrukket øl. Sundhedsmæssigt er det derfor formentlig

ligegyldigt, om man drikker vin eller øl. Det er det samlede alko-

holforbrug og selve drikkemønsteret, der er afgørende for sund-

hedsvirkningerne – ikke typen af alkoholdrik. 

Et komplekst sundhedsbudskab

Motions- og Ernæringsrådets rapport lægger op til en mere nuan-

ceret vurdering af alkohols betydning for sygdomsforebyggelsen.

Drikkemønsteret er generelt vigtigt, idet eventuelt gavnlige virknin-

ger kun kommer ved et jævnt forbrug ud over ugen. Så man kan

desværre ikke spare op til weekenden eller julefrokosten. Hyppig

binge-drinking er tværtimod meget sundhedsskadeligt. Rådets

rapport dokumenterer, at det for rigtig mange mennesker er sun-

Af Per Brændgaard Mikkelsen, cand.scient. i human ernæring, CVU Sjælland, Ankerhus Seminarium
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Kun kliniske diætister 
med autorisation må 
kalde sig ”diætist”

”Klinisk diætist” har været en beskyttet titel siden 1996. Titlen

må kun bruges af personer, der har autorisation som klinisk

diætist. Personer uden autorisation må ikke anvende en beteg-

nelse, der er forbeholdt autoriserede kliniske diætister. Personer

uden autorisation må heller ikke betegne sig eller handle på en

måde, der er egnet til at vække forestilling om, at den pågælden-

de har en autorisation som klinisk diætist. En overtrædelse straf-

fes med bøde efter Lov om autorisation af sundhedspersoner og

om sundhedsfaglig virksomhed § 78.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en udtalelse af 29. okto-

ber 2007 til FaKD slået fast, at man ikke uden autorisation som

klinisk diætist må kalde sig ”klinisk diætist” eller noget andet,

f.eks. ”diætist”, der kan vække forestilling om, at man har autori-

sation. Samme synspunkt er tidligere meldt ud fra

Sundhedsstyrelsen. Ministeriet lægger bl.a. vægt på, at formålet

med autorisationsloven fra 1996 var at øge brugernes sikkerhed

og service inden for ernæringsvejlednings- og diætområdet. Af

bemærkningerne til autorisationsloven fremgår, at der ligger en

forbrugermæssig tryghed i, at man gennem en autorisationsord-

ning let kan identificere kliniske diætister. Der blev lagt vægt på,

at det var – og er – vigtigt, at brugerne gennem en beskyttet titel

”klinisk diætist”, får mulighed for let at kunne identificere perso-

ner med den fornødne uddannelse, da kostvejledning er afgøren-

de for patientgruppernes helbred og helbredelse.

Lovgivningen er ikke til hinder for, at personer uden autorisation

tilbyder kostvejledning. Kostvejledning er ikke forbeholdt perso-

ner med en bestemt uddannelse. Kostvejledning kan derfor fuldt

lovligt finde sted i regi af helsecentre, sportsforeninger, fitness-

centre og andet. Men hvis ikke kostvejledningen foretages af en

autoriseret klinisk diætist, må den ikke tilbydes under varebeteg-

nelsen ”diætist”. Det synes også at være ganske klart, at autori-

serede kliniske diætisters eneret til betegnelsen ”diætist” også

omfatter andre afledede betegnelser som f.eks. ”helsediætist”,

”sportsdiætist” og lignende.

Skulle nogen falde over titelmisbrug, så send en mail til bestyrelsen

på gr@diaetist.dk eller send udklip med relevante informationer til

sekretariatet, og materialet vil blive samlet sammen til videre brug.

dere at drikke alkohol med måde fremfor slet ikke at drikke

alkohol. Det skabte en del debat i uge 40 mellem Motions-

og Ernæringsrådet og Sundhedsstyrelsen, hvor

Sundhedsstyrelsen holdt fast på, at man bør drikke så lidt

som muligt. 

Det har sikkert ført til en del forvirring rundt omkring i de

små hjem. ”Nu kan eksperterne igen ikke blive enige”, har

mange sikkert tænkt. Men sandheden er vel, at begge parter

har ret. Motions- og Ernæringsrådet beskriver dokumentatio-

nen og antager tilsyneladende, at befolkningen godt kan fin-

de ud af at forholde sig til et mere komplekst sundhedsbud-

skab. Sundhedsstyrelsen holder derimod fast i skræmmebil-

ledet om alkohol og antager måske, at mere positive meldin-

ger om alkohol kan føre til, at de mange danskere, der i for-

vejen drikker mere end genstandsgrænserne nu tror, de bare

kan drikke videre. Og der er rigtig nok store grupper i den

danske befolkning, der drikker alt for meget generelt, og som

har udpræget binge-drinking-adfærd. De findes især blandt

mænd, unge (16-24 årige), midaldrende (45-66 årige) og

veluddannede. 

Frem nydelseskulturen

Det er et forebyggelsesparadoks, at personer med længst

uddannelse drikker mest, da den gruppe ellers normalt er

dem, der opfanger og efterlever sundhedsbudskaber mest.

En del af årsagen til deres for store alkoholindtagelse har

måske været, at de for lang tid siden har fanget budskabet

om, at et moderat forbrug af alkohol er sundt, men det har

så blot ført til et for stort samlet forbrug. Alkoholgenstande

har det med at komme snigende, så inden man får set sig

om, er man over genstandsgrænserne. Måske fordi man har

tilegnet sig det sydeuropæiske drikkemønster med at drikke

vin hver dag og samtidig holdt fast i det skandinaviske drik-

kemønster med at drikke sig beruset i weekenden og ved

festlige lejligheder. 

Det er derfor vigtigt med klar og tydelig vejledning i, hvad et

sundt alkoholforbrug er, og hvad det ikke er for dem, der

ønsker at nyde alkohol og samtidig gøre det på en så sund

måde som muligt. Det er i den forbindelse vigtigt at arbejde

for at fremme nydelseskulturen frem for beruselseskulturen

omkring alkohol. Det kan fremme det sunde drikkemønster

og hjælpe til, at flere danskere kan gå fra et farligt til et sundt

alkoholforbrug. 

mail@perbraendgaard.dk

Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO. ADVOKATER
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Sekretariatsskift 
hos FaKD 
Fra 1. Januar 2008 vil Foreningen af Kliniske
Diætister have skiftet sekretariat til advokatfirmaet
Norsker & Co, Landemærket 10, 1119 København K,
tlf. 33 32 00 39.

Her vil servicechef Ingelise Pedersen sidde klar til at tage

telefonen, og derudover vil der være et hold medarbejdere

til at varetage medlemsrådgivning og sagsbehandling af

medlemssager:

Advokatfuldmægtig Pernille Olsen og foreningens advokat,

Henrik Karl Norsker, vil tage sig af rådgivning – i bred for-

stand – om ansættelsesret og arbejdsmarkedsspørgsmål.

Pernille har fra tidligere ansættelse i et fagforbund en meget

høj grad af indsigt i arbejdsforhold på det offentlige arbejds-

marked, herunder både funktionærsager og kollektive over-

enskomster. Pernille kan kontaktes på pol@norskerco.dk.

Advokatfuldmægtig Charlotte Gynde arbejder primært med

erhvervs- og virksomhedsrådgivning sammen med Anders

Aagaard. Charlotte vil kunne tage sig af medlemsrådgivning

i forbindelse med start af egen virksomhed m.v. Charlotte

kan kontaktes på cgy@norskerco.dk.

Når vi har valgt at sætte tre jurister på, er det for at undgå

situationer, hvor der slet ikke er nogen at træffe, når et med-

lem ringer. Med den nævnte bemanding vil vi være i stand

til også at løse hasteopgaver for jer.

Vi glæder os til at samarbejde med Norsker & Co og håber,

vores medlemmer vil opleve en forbedret service.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Valg til bestyrelsen
Årets valg til bestyrelsen er endt med fredsvalg, da
vi er endt med det antal personer, bestyrelsen skulle
bruge.

Heidi Dreist har efter mange års arbejde i og for bestyrelsen

valgt at stoppe – vi kan kun takke mange gange for det store

arbejde Heidi har gjort for foreningen, og hun vil blive sav-

net.

Jette Rytoft valgte tidligere på året at tage orlov i resten af sin

bestyrelsesperiode, men har ligesom Heidi lagt et stort arbej-

de i bestyrelsen, som vi også takker for. 

Jettes plads blev overtaget af suppleanten Line Rosgård

Kristensen, som dermed var på valg i år.

Dermed har bestyrelsen manglet to bestyrelsesmedlemmer

og en suppleant. Disse poster er nu gået til:

Line Rosgård Kristensen

Mette Pedersen

Og som suppleant Kirsten Petersen

Dermed består bestyrelsen af:

Anne Marie Beck

Dorthe Wiuf Nielsen

Ginny Rhodes

Helene Andresen 

Line Rosgaard Kristensen

Lone Bjerregaard

Mette Pedersen

Og suppleanterne

Camilla Storm

Kirsten Petersen

Vi glæder os til at tage fat på et nyt bestyrelsesår for FaKD



Program for FaKDs årsmøde 
for kliniske diætister

Dato: Tirsdag den 8. januar 2008

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00

Sted: Danisco Sugar, Langebrogade 1, København K.

09.45-10.10 Registrering og kaffe/

10.10-10.15 Velkomst ved Anne-Mette Nielsen, Danisco 

10.15-11.00 Den bedste måde at organisere kliniske

diætister på! 
Ernæringschef Lone Viggers. 

Findes ikke! Der er mange! Indlæg om én af

dem. Ernæringschef Lone Viggers fra

Ernæringsenheden, Hospitalenheden Vest,

Region Midtjylland vil komme og fortælle om,

hvordan de kliniske diætister i det tidligere

Ringkøbing Amt er organiseret. Hun vil med

andre ord fortælle historien om, hvordan en ide

blev til virkelighed, og hvordan organiseringen af

kliniske diætister kan gribes an. Undervejs vil

hun komme ind på de fordele og ulemper, der er

ved den organisationsform, der er valgt i

Hospitalsenheden Vest. 

Indlægget vil handle om én blandt mange måder

at organisere kliniske diætister på, og det skal

ses som et oplæg til diskussion om organiserin-

gen af de kliniske diætister i de nye regioner og

kommuner. 

11.00-12.00 Afdelingsdiætist 
Hvordan får vi ansat en afdelingsdiætist og

hvilke jobfunktioner kan varetages? 

Klinisk diætist Lisbeth Flyr kommer og fortæller

omkring den proces, som hun har været igen-

nem i forhold til at få ansat en afdelingsdiætist

på Frederikssund Hospital. Herunder vil hun

tage udgangspunkt i den funktionsbeskrivelse,

som er blevet udarbejdet. 

Herefter kommer Maria Fray og Lotte Søe og for-

tæller om de udfordringer, som de møder i deres

hverdag som afdelingsdiætister på henholdsvis

Hillerød og Helsingør Hospital. 

Indlæggene skal ses som et oplæg til diskussion

i forhold til hvilke jobfunktioner de kliniske diæti-

ster i fremtiden skal varetage.

12.00-13.15 Frokost 

13.15-14.00 Kommunediætist 
Efter strukturreformen, hvor kommunerne har

fået nye arbejdsopgaver i forhold til sundhed og

forebyggelse, er det vigtigt, at de kliniske diæti-

ster kommer på banen og får vist, hvilken bety-

delig rolle de bør spille. 

Oplæg fra kliniske diætister ansat i kommuner-

ne.

Lone Landvad kommer og fortæller om deres

jobfunktion.   

14.00-14.45 Efteruddannelse af kliniske diætister 
Behovet for kompetencegivende efteruddannelse

trænger sig på, hvis vi som kliniske diætister skal

følge med de andre sundhedsuddannelser. 

Korte kurser og konferencer er en god måde at

holde sig opdateret på udvalgte emner, men alle

har behov for generel opkvalificering i forhold til

opnåelse af nye kompetencer og for at kvalificere

sig til at få mere i løn. 

Præsentation af diplomuddannelser fra de enkel-

te uddannelsessteder, Suhrs, CVU Sjælland og

JCVU.

14.45-15.00 Kaffepause 

15.00-15.30 Kompetenceprofiler 
Den nedsatte arbejdsgruppe for FaKD kommer

og præsenterer deres foreløbige resultat til en

kompetenceprofil for kliniske diætister. 

15.30-16.00 Etiske problemstillinger 
Frank Agerholm, adjunkt ved JCVU, Ernæring og

sundhedsuddannelsen kommer med et oplæg til

diskussion vedr. de etiske problemstillinger i et

fag, hvor den personlige fremtoning har betyd-

ning for, hvordan budskabet opfattes. 

16.00-16-15 Afrunding 

Tilmelding og 

indbetaling: ES@JCVU.dk; senest fredag d. 14. december

Pris: 150 kr.; opgiv evt. EAN-nummer
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10. Nordiske Diætistdage 
11.- 12. april 2008, Uppsala, Sverige

Forberedelserne til de 10. Nordiske Diætistdage er i fuld

gang. Dagene afholdes denne gang på Uppsalas

Universitet, og vi glæder os til at kunne præsentere jer for

en række spændende foredrag, som bl.a. dækker emnerne:

❁ Evidensbaserede rekommandationer for kost

❁ Nordiske aktionsplaner for sunde kostvaner og forebyggelse af

livsstilsrelaterede sygdomme

❁ Empowerment – patientens evne til selv at handle

❁ Nutrigenomics – sammenhæng mellem gener, sygdom og kost

❁ Tarmens rolle i udviklingen af atherosclerose og overvægt

❁ Ernæring og fysisk aktivitet

❁ Nye aspekter på fedtsyrer

❁ Orale/poster-præsentationer – forsknings- og udviklingsprojekter

I tilknytning til dagene vil der blive afholdt satellitsymposier d. 10.

april.

De Nordiske Diætistdage arrangeres hvert andet år af Nordisk

Diætistforening og er et forum for diskussion af videnskabelige

undersøgelser, samt udveksling af faglig viden og professionelle

erfaringer inden for det diætetiske og ernæringsfaglige område. 

Dagene plejer desuden at være et godt udgangspunkt for at skabe

kollegiale kontakter til diætister og ernæringsfaglige personer i de

øvrige dele af Norden.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og klik ind på Nordisk

Diætistforenings hjemmeside www.dietisterinorden.org, hvor du

finder et detaljeret program for dagene. Her vil du også løbende

finde opdateringer omkring arrangementet, samt link til tilmelding.

På vegne af Den Nordiske Diætistforening

Helle Skandorff Vestergaard

Dansk repræsentant i Nordisk Diætistforening

post@alle4.dk

Kursuskalender
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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 kompetenceudvik-

ling: 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

Emne: To identiske Kellogg's seminarer for ernæringsprofessionelle

Dato: I København den 22. januar ( DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 Kbh. V), og i Århus den

15. januar (Kunstmuseet ARoS, Aros Allé 2, 8000 Århus). Begge seminarer finder sted

om formiddagen fra kl. 8.30-12.00.

Program: Seminarerne sætter fokus på vaner og på arbejdet med at ændre de usunde vaner, så

man kan blive sundere. Programmet består af oplæg fra Kellogg's om udviklingen af

danskernes morgenmadsvaner de sidste ti år, fra Sundhedsstyrelsen om danskernes

motionsvaner og afsluttes med et indlæg fra Chris MacDonald om, hvordan man arbej-

der konstruktivt og målrettet med at ændre sine usunde vaner til noget bedre. 

Pris: Seminaret er gratis og henvender sig til ernæringsprofessionelle heriblandt diætister.

Tilmelding: Hos Marianne Dahl fra GCI Mannov på tlf. 70 26 38 38 eller på mail md@mannov.dk.

Sidste frist for tilmelding er den 14. december 2007. Kl. 10.30

Arrangør: Nordisk Kellogg's ApS. 

Emne: Er fedt og sødt den optimale opernæring? 

Se program på www.dske.

Efteruddannelsesdag for kliniske diætister

Dato: 4. marts 2008 kl. 9.30-15.30

Sted: FUHU Konferencecenter. Fiolstræde 44, 1171 København K

Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (www.dske.dk)

Bindende tilmelding til Anne Marie Beck (ambe@food.dtu.dk) eller Jytte Møller

(Jytte.Moeller@shs.regionsyddanmark.dk) inden 1. februar.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DSKE. Ikke-medlemmer kr. 250,-. 

Pga. begrænset deltagerantal har medlemmer fortrinsret. 

Personer, der deltager gratis og udebliver uden afbud senest 1 uge før mødet afholdes,

vil modtage en regning for udgifterne på deltagelse (i alt kr. 580,-)

Emne: Temamøde for kliniske diætister

Dato: Torsdag den 6. marts 2008 kl. 10.00 – 16.00

Sted: Radisson SAS H.C.Andersen Hotel, Odense

Program: Vil kunne ses på www.diabetes.dk medio december

Pris: 400 kr. inklusiv forplejning

Tilmelding: Til hf@diabetesforeningen.dk senest 1. februar 2008

Arrangør: Diabetesforeningens Kostråd

Yderligere 

oplysninger: sep@diabetesforeningen.dk

Kursuskalender

Redaktionsudvalget

ønsker alle læsere og

kolleger en glædelig jul

og et godt nytår
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