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Leder 3

Der var engang, hvor det var julemanden,

der skulle have et lille brev med ønske-

sedlen, når man nærmede sig julen –

men det kan vist være svært at blive ved

med at fastholde den barnedrøm?

Hvad gør man så som voksen? For jeg

har en del ønsker, der presser sig på set

i lyset af, hvordan året 2008 er forløbet

indtil nu. Skulle man sende en høflig forespørgsel til Sundheds -

ministeren?  Om han nu i det nye år vil sætte handling bag alle de

fine skåltaler og ord om forebyggelse? Mange af os, der arbejder

med patienter og borgere, kan ikke se noget som helst rykke

omkring borger- og patientrettet forebyggelse, selv om

Sundhedsloven, Sundhedsministeren, regioner og kommuner og vel

det meste af befolkningen har været inddraget i denne debat.

Så er der selvfølgelig formanden for Forebyggelseskommissionen,

Mette Weir, som skal give os alle et bud på den fremtidige indsats,

når rapporten kommer i det nye år – her går rygterne allerede om

præference for forbud, med lidt tvivlsom fokus på ernæring og hvor-

dan vi skal sætte ind der?

Måske skulle jeg tage fat i politikerne på Christiansborg – der har jeg

flere gange luftet idéen om at give danskerne mulighed for at benyt-

te diætist, når det nu blev for svært at finde rundt i de mange offici-

elle kostråd, råd fra familien, råd fra venner og råd fra de mange

”kostvejledere” med deres meget alternative kostråd. Mulighed for

at få et tilskud via den offentlige sygesikring, i stil med tilskuddet til

øjenlæge, ørelæge osv. virker oplagt - eller kunne vi i det mindste

ikke give familier med overvægtige børn denne hjælp? Foreningen af

Kliniske Diætister kommer snart med resultaterne fra vores projekt

finansieret af Sundhedsministeriet, hvor overvægtige børn netop har

haft mulighed for diætisthjælp, og resultaterne taler deres tydelige

sprog (og så er det en BILLIG måde at give hjælp på!) – det er virke-

lig noget, der rykker for børnene, så kan vi tillade os at blive ved

med at ignorere dem?

Eller skulle jeg forsøge mig med Undervisningsministeren? Få luftet

ønsket om en evaluering af diætistuddannelsen, hvor det fra tid til

anden virker temmelig tvivlsomt, om der kan findes praktikpladser af

en fornuftig kvalitet, om de studerende får et fornuftigt udbytte af

deres uddannelse, og om vi alle får kvalificerede diætister ud på

arbejdsmarkedet efter endt uddannelse? Jeg kunne måske også

bare ønske, at vores professionsbacheloruddannelse bliver ind-

skrænket til de relevante specialelinjer i stedet for jævnligt at blive

udvidet med yderligere specialelinjer? For der er vel ingen grund til

at uddanne til arbejdsløshed – og hvor diætisterne dog er nogenlun-

de stillet med arbejde, så er der stadig lang vej, når man først skal

forklare hvad en Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med

speciale i diætetik eller andet er…

Eller er det i virkeligheden sådan, at jeg skal sætte ønsket om en

sober og seriøs ernæringsfaglig debat øverst på min ønskeseddel?

FaKD har stiftet Fagligt Selskab for Ernæringsprofessionelle, FEPS,

og har allerede haft succes med vores første møde omhandlende

fuldkorn. Og mange vil gerne deltage - men vi skal have mange flere

med, hvis vi skal kunne løfte opgaven med at gøre ernæring til et

seriøst og vigtigt emne, der fortjener mere fokus…

På den anden side kan jeg selvfølgelig også gå ned i den lokale

legetøjsbutik og aflevere min ønskeseddel og se, om det giver et

bedre resultat?

Hvad står der mon på din ønskeseddel? 

Jeg håber, dine ønsker bliver opfyldt og glæder mig til at mødes i

2009.

Glædelig jul og godt nytår!

Jeg ønsker mig…
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Individuel diætbehandling af patienter med
overvægt – hvor tit skal vi se patienterne?

Det er ikke ualmindeligt, at den diætetiske behandling af

voksne med overvægt lægger op til relativt korte tidsinter-

valler mellem konsultationerne (1-4). Så vidt vi ved, er der

intet, der tyder på, at dette har betydning for, hvor meget

patienterne taber sig.  

Derfor ønsker vi at undersøge, om tidsintervallet mellem konsul-

tationerne har betydning for størrelsen af det vægttab, patienter-

ne opnår. Dette gøres med baggrund i en litteraturgennemgang1

samt resultater fra en undersøgelse, som vi har foretaget i

Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest.

Litteraturgennemgang 

Vi fandt ingen studier, der undersøgte, hvilket tidsinterval der er

optimalt for patientens vægttab ved individuel diætbehandling.

Dog har ét enkelt studie set på tidsintervallet ved diætbehandling

af patienter i grupper (5). Her blev 43 adipøse personer randomi-

seret til enten et intensivt forløb eller et kontrolforløb på 24

måneder. Ved starten og efter 12 måneder benyttede begge

grupper en VLCD (very low calorie diet) i 25 dage. I den øvrige

periode var der gruppeundervisning for intensivgruppen hver

anden uge det første år og hver anden måned det næste år. I

kontrolgruppen var der gruppeundervisning hver tredje måned i

to år. Efter to år var der et gennemsnitligt vægttab på henholdsvis

6,8 og 8,6 kg i intensivgruppen og kontrolgruppen. Forskellen var

ikke signifikant.

Der er således ingen evidens for, hvorvidt korte eller lange tidsin-

tervaller er bedst for patientens vægttab.

Ernæringsenhedens undersøgelse - Metode

I perioden juli-september 2008 gennemgik vi journaler for samtli-

ge voksne patienter (alder > 18 år), der havde været til diætbe-

handling i Ernæringsenheden. Inklusionskriteriet var overvægt

(BMI > 25 kg/m2), initial diætbehandling påbegyndt i perioderne

1. januar – 31. marts 2006 eller 1. august – 30. september

2006. Studiet inkluderede patienter med andre diagnoser end

overvægt. Eksklusionskriteriet var gravide samt patienter, der fik

medicinsk eller kirurgisk fedmebehandling.

Der er indsamlet data vedrørende køn, nationalitet, alder, højde,

vægt ved start og slut, diabetes, dyslipidæmi, psykofarmaka,

antal konsultationer samt forløbets start og slutdato. 

Oplysninger vedrørende diabetes, dyslipidæmi og psykofarmaka

kommer enten fra patientens henvisning, diætistjournal eller labo-

ratorieskema. De øvrige data er indsamlet gennem diætistjournaler. 

BMI blev beregnet ud fra højde og vægt ved start. Forløbets

varighed blev udregnet som antal dage fra forløbets start til slut-

dato. Tidsinterval mellem konsultationer blev beregnet som forlø-

bets varighed divideret med antallet af konsultationer. Vægttab

blev udregnet som differencen mellem startvægt og slutvægt.

Af Allan Stubbe Christensen, klinisk diætist, stud. scient. san., Kenneth Christiansen, klinisk diætist, stud. pæd. og Lone Viggers, ernæringschef,
NHH-kandidat, MPA, Ernæringsenheden, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.
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Tabel 1 – baseline data *

Alle patienter Patienter med mindst
én opfølgning

n=299 n=212

Kvinder 68% 67%

Alder (år) 49 ± 15 49 ± 15

BMI (kg/m2) 35 ± 5 ‡  35 ± 6 

Diabetes 27% 26%

Dyslipidæmi 44% 46%

Psykofarmaka 9% 9%

* plus-minus værdier er gennemsnit ± SD
‡ BMI udregnet for 239 patienter

 BMI udregnet for 177 patienter

1 Følgende søgestrategier er benyttet: 
- Medline og Cochrane: Overweight (MeSH) AND weight loss AND (consultation OR

visit* OR ”treatment duration” OR “treatment intensity” OR “interval intensity” OR
“interval duration” OR “counseling intensity” OR “counseling duration”)

- Medline, Embase, Psykinfo og Cochrane: (rd OR dietitian) AND (overweight OR
obese) AND (treatment OR therapy)



De kontinuerte variabler BMI, alder og vægttab er tilnærmelsesvis

normalfordelte. Her benyttes gennemsnit og standarddeviation

(SD). Variablerne tidsinterval mellem konsultationer, antal konsul-

tationer og forløbets varighed er ikke normalfordelte, hvorfor der

benyttes median og spændvidde. Alle statistiske analyser er lavet

i statistiskprogrammet STATA (version 10). Patienterne er gruppe-

ret i kvartiler baseret på tidsintervallet mellem konsultationerne.

Der er benyttet multipel regressionsanalyse til at undersøge, om

der er statistisk signifikant forskel mellem grupperne efter juste-

ring for mulige konfoundere. Et 5% statistisk signifikansniveau

blev anvendt. 

Ernæringsenhedens studie - Resultater

Totalt kunne 299 patienter inkluderes i studiet. Baselinedata kan

ses i tabel 1. Af de 299 patienter var 87 afsluttet efter første kon-

sultation, hvorfor disse blev ekskluderet fra analysen.

Baselinedata for de 212 patienter, der havde mindst én opfølg-

ning, ses i tabel 1. Der var ingen signifikante forskelle på base -

linedata mellem de patienter, der havde én konsultation og dem,

der havde mere end én konsultation. 

Tabel 2 viser data vedrørende behandlingsforløbet for patienter

med mindst én opfølgning. 

Der var stor variation i tidsintervallet mellem konsultationer (se

figur 1). I et enkelt forløb var gennemsnittet otte dage mellem

konsultationerne og i et andet 221 dage. 

Det ses i tabel 3, at der er en non-signifikant trend imod et større

vægttab, des længere tid der går mellem konsultationerne. 

Diskussion 

Vores litteraturstudie og undersøgelse indikerer, at der ikke er

nogen klinisk signifikant forskel på patienternes vægttab, om de

konsulteres med et kort eller langt tidsinterval. 
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Tabel 2 - data af behandlingsforløb * 

Patienter med mindst én opfølgning

n=212

Antal konsultationer 4 (2-19)

Antal dage 204 (8-917)

Tidsinterval (dage) 73 (8-221)

Vægttab (kg) 3,2 + 5 ╫

* værdier er angivet som median (spændvidde) samt gennemsnit + SD
╫ Vægtændring fra start til slut udregnet for 199 patienter

Tabel 3 – vægttab i forhold til tidsinterval mellem konsultationerne a) b)

1. kvartil 2. kvartil 3. kvartil 4. kvartil P for trend

Dage i snit 40 (8-53) 66 (54-73) 85 (74-99) 118 (100-221)

Vægttab i kg 2,6 + 6 3,2 + 5 3,4 + 5 3,6 + 5 0,23

a) Der er justeret for BMI, køn samt antal konsultationer
b) Værdier er median (spændvidde) samt gennemsnit + SD

* Figuren viser det gennemsnitlige antal dage mellem konsultationerne. Figuren
viser ikke, om konsultationerne var jævnt fordelt i behandlingsforløbet.

Figur 1 – antal dage mellem konsultationer *



Ved et forløb hvor patienten taber sig, kan der være aftalt længe-

re interval, eller patienten kan ud fra egen vurdering om behov

for konsultation være udeblevet. Omvendt kan det også tænkes,

at patienter, som ikke taber sig, udebliver fra konsultationer. 

Der kan være mulige konfoundere (fx social status, fysisk aktivi-

tet), som ikke er medtaget på grund af de begrænsninger, journa-

lerne nødvendigvis giver. Der kan også være konfoundere, der

ikke er justeret tilstrækkeligt for (fx psykofarmaka). 

I 2006 var der otte diætister ansat ved Ernæringsenheden. Der var

kun en begrænset standardisering af den individuelle diætbehand-

ling. Herved risikerer vi at have målt på forskellen mellem diæti-

sters behandling i stedet for tidsintervallet mellem konsultationer. 

Alle disse situationer kan forårsage bias, og dette kan være skyld

i, at vi ikke fandt nogen association mellem tidsintervallet og

vægtændringen. 

I vores litteraturgennemgang kan der være studier på området,

som vores søgning ikke fandt. Der kan også være upublicerede

studier. I studiet af Melin et al. er der ikke refereret til andre stu-

dier, hvilket kan tyde på, at der ikke er publicerede studier på

området. I diverse guidelines er der ikke refereret til studier, der

undersøger tidsinterval mellem konsultationer. 

Praksisrelaterede overvejelser

Ud fra en teoretisk synsvinkel kan man også argumentere for

ikke at se patienter særligt tit, da de derved bliver tvunget til at

være mere aktive i ændringerne af deres egne madvaner og

mere refleksive over de valg, de foretager vedrørende det, de spi-

ser samt konsekvenserne af disse valg (6). De lærer med andre

ord at stå til ansvar for egne handlinger. Herved øges sandsynlig-

heden for, at patienterne kan fastholde kostændringerne samt

deres vægttab.

En del tyder på, at behandlingsforløbets længde har stor betyd-

ning for patienternes vægttab (7, 8). I vores data var der også en

signifikant sammenhæng mellem forløbets længde og vægttab.

Hvis patienterne ses med længere tidsintervaller, giver det mulig-

hed for at følge dem i længere tid, uden at det belaster sund-

hedssystemet økonomisk. 

ernaeringsenheden@ringamt.dk

Artikel 7Diætisten nr. 96 - 2008

Referencer
1. Svendsen OL, Toubro S, Bruun JM, et al. [Guidelines for treatment of overweight/obesity, 2006]. Ugeskr Laeger 2006;168:180-2.
2. Adipositas. 1997, Foreningen af kliniske diætister.
3. Wing RR. Behavioral approaches to the treatment of obesity. In: G.A. Bray and C. Bouchard, editors. Handbook of obesity. 

Second ed. New York: Marcel Dekker, Inc; 2004.
4. Jeppesen IB. Støtte til kostomlægning. In: A.-D. Zwisler, L. Schou, and L.V. Sørensen, editors. Hjerte rehabilitering2003.
5. Melin I, Karlstrom B, Lappalainen R, et al. A programme of behaviour modification and nutrition counselling in the treatment of obesity:

a randomised 2-y clinical trial. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:1127-35.
6. Peavy RV. Konstruktivistisk vejledning - teori og metode. København: Rådet for uddannelses- og erhvervsvejledning; 1998.
7. Wadden TA, Crerand CE and Brock J. Behavioral treatment of obesity. Psychiatr Clin North Am 2005;28:151-70, ix.
8. Perri MG, Nezu AM, Patti ET, et al. Effect of length of treatment on weight loss. J Consult Clin Psychol 1989;57:450-2.



Klinisk ernæring
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Syre-base-balancer i kroppen 
- også i julen

pH-regulationen i blodet er noget af det mest præcise og

robuste, vi overhovedet har. pH reguleres til mellem 7,36

og 7,46 i arterieblod og den interstitielle væskefase,

næsten uanset hvor fjollede vi er med hensyn til indtagelse

af syrer og baser. 

Når pH kommer udenfor dette interval,

går det helt galt metabolisk, da en

meget stor del af vore biokemiske pro-

cesser fungerer ved dette pH, men dår-

ligere og dårligere jo længere vi kom-

mer væk fra det neutrale niveau. Der er

fx ikke ret meget, der ødelægger pro-

teinsyntese så meget, som acidose gør.

Hvis man i øvrigt er rask, er ydergræn-

serne for livets beståen på ca. 6,8 – 7,8. Hvis man er kronisk syg,

indsnævres intervallet ganske betragteligt, fx vil en diabetespatient

have store problemer ved pH 7,2. Problemer med syre-base-regu-

lationen ses især hos patienter med kronisk, svær nyrelidelse,

svær lungelidelse og dysreguleret diabetes mellitus. Syre-base-sta-

tus i blodet kan bedst vurderes i en arterie-blodprøve, hvor alle

leddene i nedenstående ligning kan bestemmes. I almindeligt

veneblod er pH-måling noget mere usikker, og det mest almindeli-

ge er at bestemme bikarbonat. Det kan ske enten som standard-

bikarbonat eller total-CO2, alt afhængigt af hvilket sygehus/labora-

torium, der skal analysere prøven. 

Når det nu er så vigtigt at få reguleret pH i blodet, har vi også et

par systemer, der er meget overdådigt dimensioneret til at vareta-

ge opgaven.

En biokemisk ligning kan se således ud:

CO2 + H2O        H2CO3 HCO3
- + H+

Dette betyder, at hvis der kommer for meget CO2, kombineres det

med vand og danner kulsyre, som så bliver til bikarbonat og en

brintjon. Nu kan CO2 pludseligt blive udskilt i nyren, da det er ble-

vet omdannet fra en luftart til et flydende stof. Det er da smart.

Omvendt, hvis der er for meget syre (H+), kombinerer det sig

med bikarbonat (HCO3) og danner kulsyre, som så bliver til CO2,

som udåndes. Hvis det er svært at forstå, så tænk på at mange

tager natrium-bikarbonat mod ”mavesyre”. Kig på ligningen igen.

Bikarbonat i overskud får processen til at bevæge sig mod ven-

stre, der dannes CO2, som bøvses op. Alle, der har prøvet det,

ved, at det er sådan, det virker. Noget helt andet er, at det ikke er

særlig smart at tage bikarbonat mod ”mavesyre” – som oftest er

refluksgener. Effekten forsvinder meget hurtigt, bøvses op, så at

sige, og så kommer der endnu mere syre, fordi indtagelsen er for

ringe til at være en længerevarende buffer, og fordi syrestimule-

rende hormoner udløser en øget syreproduktion. Det er meget

smartere at indtage noget med en større buffer-kapacitet, som fx

fosfat (mange mulige trin, som er pH-afhængige): 

H3PO4 H2PO4
- + H+ HPO4

-- + 2H+

PO4
--- + 3 H+

En buffer er en regulator. Sådanne har vi en del af i kroppen. I

stedet for maskiner, der regulerer, er det biokemiske processer.

Mælk indeholder meget fosfat og er en udmærket buffer.

Risengrød er formentlig lige så godt. Smørklatten betyder nok

bare, at risengrøden bliver længere i mavesækken, fordi det er en

Af Jens Rikardt Andersen, overlæge, lektor HD(O), Ernæringsenheden 5711, Rigshospitalet og Institut for Human Ernæring, Kbh. Universitet
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Ønske om artikel om syre-base diæt

Da vi ofte bliver mødt af folk, der har spørgsmål til

syre-base-diæter, er vi er tre diætister, der har kigget

nærmere på modargumenterne for denne diæt.  Ud

fra litteraturgennemgangen kan vi forstå, at nogle

fødevarer er basiske, mens andre er syredannende.

Men hvis kroppen er velfungerende, vil kroppens

syre-base-buffersystem regulere dette, så blodets pH

altid ligger tæt på 7,4. 

Vi kunne godt tænke os en uddybende biokemisk for-

klaring af kroppens syre-base regulering. Dertil en for-

klaring omhandlende i hvor stor grad kosten kan

påvirke kroppens syre-base buffersystem. 

På forhånd tak - Malene Iskov, Merete Espensen og

Donna L.K. Nielsen. 



effekt af fedt. Andre bruger melon til samme formål. Det er dog

de færreste fødevarer, der har fået bestemt deres bufferkapacitet.

Der skal meget store ændringer til, før disse syre-base-reguleren-

de processer ikke kan klare jobbet længere i blodet. Ved at forsky-

de balancen mellem bikarbonat og kuldioxid i blodet kan vi regu-

lere pH. Dette foregår i nyrer og lunger, og det er derfor, at kroni-

ske lidelser i disse organer betyder så meget.

Nyrerne kan

■ udskille brintjoner (og dermed syre)

■ udskille bikarbonat

■ variere bikarbonatoptagelsen fra urinen

■ selv danne nyt bikarbonat

■ danne ammoniak

Ammoniakdannelsen sker efter samme princip som ved bikarbo-

nat. Der bindes syre (H+), og det udskilles som ammoniak (NH4+):

H+ + NH3 NH4+

Herved kan urinens pH falde som udtryk for, at organismen lettes

for syre-ekvivalenter (H+) på denne måde. Den modsatte proces

forekommer uhyre sjældent (forgiftninger).

Det er utroligt, hvad disse (buffer-) systemer kan klare. Der er i øvrigt

også andre, end de nævnte. Det betyder, at når der fx udbydes

bikarbonat (natron) på internettet som middel til at bedre muskel-

funktion eller have andre, uforklarede effekter, skal man være meget

skeptisk. Der skal meget store doser til for at rykke balancerne.

Når nogle af de mange ”ernæringseksperter” mener, at indtagelse

af kød gør organismen sur, er det ikke noget, de har kunnet måle

i blodet. Som nævnt nedenfor kan kød give syredannelse i tarmen

og i portalblodet, men en surgørende effekt ændrer ikke pH i blo-

det i ”det systemiske kredsløb”. 

Hvis syre-base-status alligevel bliver rykket pga. sygdom eller for-

giftning, gælder det om at få det rettet hurtigt. Når først tiden går,

er det ikke bare blodet, der bliver fx surt/acidotisk, det rammer

også cellernes indre; 2/3 af vort vand er inde i cellerne. Det tager

nu ret lang tid at rette tilstanden op, og det skal gøres i et relativt

langsomt tempo for ikke at få for mange væskeforskydninger sam-

tidigt. Kronisk acidose ses især hos patienter med forværring i

svær KOL/lunge-emfysem eller i svær nyrelidelse eller forværring i

den kroniske lidelse. Lungerne skiller os af med CO2, så en høj

produktion af CO2 er ikke ønskeligt hos patienter med svær KOL.

Dette ses især ved kulhydratrig kost. Det er jo så rimeligt at give

bikarbonattilskud til den kroniske nyrepatient (eller kost med et

højt indhold af bikarbonat, hvis en sådan kan sammensættes),

men ikke til lungepatienten, da det jo bliver til CO2.

Også andre steder i kroppen er der syre-base-balancer. I tarmen,

overvejende i højre side af tyktarmen, dannes en hel del syrer.

Der er her tale om syrer, der produceres af bakterier - kortkædede

fedtsyrer (SCFA) udfra kulhydrat, fedtsyrer eller proteiner. Disse

syrer kan optages og omsættes i enten tarmceller eller lever. Hvis

der dannes for meget, kan pH falde, og det skal så kompenseres

med bikarbonat, som kommer fra tarmcellerne. Hvis dette ikke er

tilstrækkeligt, vil afføringen blive sur. Det kan man faktisk selv føle

som en svien ved endetarmsåbningen under toiletbesøg, og der

vil ofte være løs afføring eller diarré samtidigt.

Hvornår sker det så hos raske? Det afhænger af tarmfloraen samt

evnen til at optage især korte og mellemkædede kulhydrater i

tyndtarmen. Hvis fx laktose ikke optages fuldstændigt, bliver det

omdannet til syre (SCFA) i tarmen. En stigende del af befolknin-

gen i Danmark har dette problem, og flertallet af beboerne ved

Middelhavet har samme problem, så man kan snart diskutere,

om der egentligt er tale om en sygdom. Vi har næsten alle proble-

mer med en række oligosaccharider, fx stachyose og raffinose,
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som findes i bønner og kål. Ikke at forglemme sukkeralkoholer

som sorbitol og xylitol, som findes i store mængder i bl.a. slik, idet

indholdet af sukrose i slik er dalet betragteligt. I juletiden kan der

således være særlig stor risiko for, at en høj indtagelse medfører et

sænket pH i tarmindholdet. Det får dog ingen konsekvenser for

pH i blodet. 

Også ved en række sygdomme dannes syrer lokalt i kroppen. Det

er typisk ved iltmangel i væv pga. arteriosklerose eller andet, og

det er overvejende mælkesyre, der dannes ved det anaerobe stof-

skifte. Det samme gælder ved infektioner, hvor der pga. ødemet

ikke kommer tilstrækkelig ilt til, at de dannede syrer kan omdan-

nes i buffersystemerne. Derfor kan ledvæske, væske i lungehinde

mv. blive surt. Det kan dog ikke reguleres med kost; der skal blod

og ilt til.

Alt i alt har vi en formidabel syre-base-regulation i blodet, også i

juletiden. I mavesæk og tyktarm kan julen dog godt udfordre

systemernes kapacitet, så der er de glade for, at julen ikke varer

til påske. Der er således ingen holdepunkter for, at selv dramati-

ske kostændringer kan ændre kroppens overordnede syre-base-

balance, selv om pH godt kan variere lokalt i kroppen bl.a. i

fæces og urin. 

Velbekomme og glædelig jul! 

jra@life.ku.dk  
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Artrose (slidgigt) er den mest bety-

dende årsag til smerter og funk-

tionsnedsættelse i den vestlige ver-

den. Alle led kan rammes, men

især knæene har stor betydning,

fordi de er afgørende for personens

gangfunktion og dermed for den

sociale velfærd.

Artrose i knæled forværres betydeligt af overvægt. I Danmark har

mere end 150.000 borgere over 54 år symptomgivende artrose i

knæene, hvoraf halvdelen samtidig er plaget af overvægt (1).

På pulverkur 

CAROT-studiet – et aktuelt forskningsprojekt på Parker

Instituttet

På Parker Instituttet på Frederiksberg Hospital kører et forsk-

ningsprojekt, CAROT-studiet, hvor 192 artroseramte med over-

vægt gennemgår et vægttabsforløb hos en diætist.

Patienterne starter på et otte ugers intensivt vægttabprogram.

Vægttabet sikres ved en 16-ugers-kostintervention, bestående af

otte ugers kosterstatningsdiæt (pulverdiæt) med præparatet

Cambridge®-kuren, efterfulgt af 8-ugers diæt på almindelig

hypo-energetisk sund mad med et dagligt energiind-

hold på 1200 kcal samt kostvejledning. 

For at se virkningen af vægttabet tages blodprøver før og efter de

første 16 uger. Blodprøverne skal måle blodets indhold af fedtstof-

fer, hormoner og nedbrydningsprodukter fra brusk. Patienterne

skal ydermere have MR-scannet og ultralydsscannet deres knæ

samt have foretaget en helkropsscanning i en Dexa-scanner, som

måler patienternes sammensætning af fedt, muskler, vand og

knogler.

Især er Dexa-scanningen sjov for patienterne, da de både i pro-

jektuge 0, 16 og 68 modtager et scanningsbillede, der ved sam-

menligning tydeligt afslører, hvor mange kilo fedt de har smidt.

Man kan sige, at patienterne får en hel sundhedsundersøgelse,

da de får målt kolesterol, blodsukker, kalkstatus i knoglerne samt

en masse andre kliniske variable, som giver et billede af patienter-

nes sundhedsprofil. En lille del af patienterne har diabetes; dem

bliver der holdt nøje øje med, især fordi nogen af dem får halveret

eller helt seponeret deres medicin under diætinterventionen. 

Når patienterne har været igennem de første 16 uger, trækkes der

lod (randomiseres) til tre nye grupper. Patienterne skal følge de

nye grupper et helt kalenderår - altså 52 uger. En tredjedel af

patienterne randomiseres til superviseret vægttabsfremmende

kostvejledning med et ugentligt fremmøde hos diætisten. Gruppe

to randomiseres til superviseret fysisk aktivitet på fysioterapiklinik

to gange ugentligt de første fire måneder, derefter en gang ugent-

ligt i fire måneder og en gang hver anden uge de sidste 4

måneder. Den sidste tredjedel randomiseres til en ren kon-

trolgruppe, som det næste år skal passe sig selv, og som

først skal møde ind til nye undersøgelser et år efter.

Efter de 52 uger skal alle patienter igen gen-

Elisabeth Grill Haaber1, klinisk diætist, Pia Christensen1, klinisk diætist, cand. scient. klinisk ernæring, Henning Bliddal1, professor og Robin
Christensen1, biostatistiker, 1Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Pulverkur på Parker Instituttet

Reumatologer og diætister anbefaler pulverkur 
som en god begyndelse til varigt vægttab
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nemgå de samme undersøgelser som før og efter de første 16

uger. Her måles, om vægttab og træning er ligeværdige over for

symptomer og røntgenforandringer ved knæ-artrose.

Pulverkur som kick start

CAROT-studiet har været i gang siden januar 2008. Her startede

det første hold bestående af tre klasser hos de kliniske diætister

på Parker Instituttet, Pia Christensen og Elisabeth Grill Haaber.

Hver klasse består af otte personer, alle 50 år eller derover med

artrose og BMI > 30. Dette er inklusionskriterierne for at være del-

tager i projektet. Den første dag bliver patienterne introduceret for

hinanden, diætisten og projektets forløb og der gennemgås nøje,

hvordan Cambridge-kuren skal anvendes. Denne dag bliver der

også diskuteret, hvilke forventninger patienterne har til forløbet og

til dem selv. De fleste ønsker at tabe mellem 15 og 20 kilo over de

første 16 uger af projektet.

Diætvejledningen begynder derfor med pulver som eneste

næringsmiddel og efter en uge møder patienterne ind til første

vejning. Det gennemsnitlige vægttab den første uge er ca. tre kilo.

Nogle taber sig et kilo, mens andre taber op til 5 kilo. Meget af

vægttabet denne uge består antageligt af væske.

De efterfølgende syv uger møder patienterne til kontrolvejning og

undervisning i sund kost og kalorietælling, for efter pulverkuren

skal deltagerne til at tælle kalorier. Efter pulverkuren på otte uger

er det gennemsnitlige vægttab over 10 kilo. Spredningen er stor,

især de mandlige patienter taber sig meget, op til 18-20 kg. Og

efter yderligere otte uger på 1200 kcal er det gennemsnitlige

vægttab kommet over 15 kilo. Parker Instituttets forventninger til

vægttab er minimum fem% af patienternes vægt, og fra tidligere

lignende studier viser erfaringerne en stor effekt på patienternes

knægener (1,2). Dette vægttab opnår stort set alle patienterne.

Den ugentlige vejledning foregår i grupper. Gruppevejledning giver

patienterne mulighed for at bearbejde og diskutere forskellige pro-

blemstillinger med andre i en lignende situation. 

I gruppen får patienterne støtte fra hinanden til af gennemføre

kuren, og de bliver udfordret til at se på sig selv gennem de andre. 

Gruppevejledningen – der bl.a. indeholder såkaldt kognitiv

behandlingsterapi - tyder også på at kunne hjælpe patienterne til

at føle den samhørighed med de andre, som nogle af dem savner

i dagligdagen. Nogle af grupperne er hurtige til at udveksle mails,

telefonnumre mv. Senere prøver de at holde fast i hinanden ved

at ses en gang imellem. Mange beretter om større livsglæde, mere

selvværd og større overskud til sig selv, familien og omverdenen.

På pulverkur under supervision 

Pulverkure har gennem 1990’erne været meget udskældte. Alle

klinikere kender eksempler på, at de, der har ønsket et stort vægt-

tab og har opnået dette ved hjælp af en pulverkur, har taget det

hele på igen og mere til; om end den videnskabelige litteratur tyder

på, at patienter, der ”ser lyset i starten – og taber sig hurtigt” har

en bedre prognose (3). I dag er det de færreste kliniske diætister,

der anbefaler pulverkure til deres overvægtige patienter. Pulverkure

ses dog oftere i forskellige videnskabelige ernæringsforsøg.

På Parker Instituttet har diætisterne erfaret, at en pulverkur kan

være en rigtig god kick-start for svært overvægtige, der ønsker at

tabe sig 40-50-60 kilo og også mindre vægttab, hvis man ikke

ønsker at være på diæt i lange perioder. 

Typisk kommer det som et chok for de kliniske diætister, når de

ved ansættelsen på Parker Instituttet, bliver introduceret for slan-

kepulver til at indlede projektdeltagernes ønskede langvarige

vægttab. De fleste diætister vil mene, at det strider mod god kli-

nisk/etisk praksis, om end denne opfattelse ikke tager udgangs-

punkt i evidensbaseret medicin (1,4). Kan man som diætist virke-

lig stå inde for en pulverkur? De sidste 20 år har det været en

almindelig fordom, at det ikke virker med en pulverkur på længe-

re sigt. Med litteraturen i baghånden må man erkende, at sådan-

ne udsagn ikke kan underbygges videnskabeligt, da vægttab med

den bedste prognose er dem, hvor patienterne ”ser lyset” (3).

For de her nævnte patienter sker det, da de er mere lyd-

høre over for konventionel diætetik efter at have

tabt mere end 10 kilo på at gøre som diæti-

sten lovede otte uger forinden.
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indstille en kandidat til Kellogg's Kommunikationspris 2009. 
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Kender du en vinder?!



Pulverkure MED diætistvejledning virker

Inden jeg (Elisabeth Grill Haaber) fik mit første hold, satte jeg mig

grundigt ind i pulverkure og læste artikler, der skildrede vægttab

ved hjælp af forskellige metoder, herunder pulverkure. 

Da projektet gik i gang, erfarede jeg hurtigt, at deltagerne var

supermotiverede, og at de fleste tabte sig mærkbart til hver kon-

trolvejning. Det at se, at det var de færreste, der mistede motiva-

tionen, fik mig så småt til at ændre mening. Redskabet var effek-

tivt og nåede en bred gruppe. Kan man opnå den samme moti-

vation på almindelig sund kost? Selvfølgelig kan man det, men

det er de færreste, der har så stærk en vilje, når udsigten til en

ønsket vægt er langt ude i fremtiden. Jeg har set store vægttab

før, men det har været over mange måneder, og viljen har været

enorm og altafgørende.

Viljen og motivationen er også to vigtige aspekter i vægttabsforlø-

bet i CAROT-projektet, men en fordel er, at du overhovedet ikke

skal forholde dig til madindkøb de første otte uger. Du skal kun

tænke på, hvornår du skal have stavblenderen eller shakeren

frem igen. 

Jeg er meget positivt overrasket over effekten af Cambridge-pro-

dukterne, og det er deltagerne også. De fleste synes, at det sma-

ger godt, og der er mange smagsvarianter i form af kolde shakes,

varme supper - samt chokolade- og müslibarer. Nogle er endda

helt vilde med det og har svært ved at slippe det igen.

Når deltagerne har tabt sig 15-20 kilo, er det næste, man tænker

på, om de nu kan holde vægttabet. Kunsten er jo ikke så meget

at tabe sig men at holde vægttabet bagefter. Utallige forsøg viser,

at det virkelig er en kunst. Og det er ikke anderledes for deltager-

ne i CAROT-projektet, men de har fået en ordentlig ”kick start”

med opfølgende vejledning og nye redskaber; dette skulle gøre

det væsentligt nemmere at klare sig på egen hånd. Det er lige

præcis her forskellen er fra pulverkurene i 80’er og 90’erne og

projektet på Parker Instituttet. Pulverkuren i CAROT-projektet bli-

ver fulgt nøje op med et vægttabs- og vægtvedligeholdelsesforløb,

hvor autoriserede kliniske diætister har fået et dybere kendskab

til den enkelte deltager og dennes vaner og handlemønstre.

Pulverkure kan normalt købes i dagligvarebutikker. Her adskiller

Cambridge sig, da produktet kun kan købes via en konsulent,

hvor diætvejledning er tilknyttet; således er distributionen fra det

engelske firmas side tilrettelagt med ligheder til anonyme alkoho-

likere. Ifølge planen er det tanken, at produkterne vil blive for-

handlet i Danmark ultimo 2009.

Jeg har været glad for at erfare den positive virkning af Cam -

bridge produkterne på deltagerne i CAROT, og jeg er overhovedet

ikke skeptisk over for produktet eller lignende produkter længere,

så længe brugerne får støtte og vejledning under og efter kuren. 

elisabethgrill@hotmail.com
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Voksne diabetikere har ikke væsentligt større udgifter til mad som følge
af specielle krav til kosten, end andre voksne har i gennemsnit. Det
fremgår af en undersøgelse foretaget af Fødevareinstituttet for Velfærds -
ministeriet.

Undersøgelsen er gennemført, fordi partierne bag satspuljeaftalen i
2006 besluttede at få undersøgt netop dette forhold.

Ifølge undersøgelsen ligger merudgiften for en voksen diabetiker cirka
på 140 – 150 kroner om måneden til diætkost og specielt fremstillede
fødevarer.

Rapporten kan downloades på Velfærdsministeriets hjemmeside:

www.social.dk/global/udgivelser/Publikationsdatabase/SM/2008/Under
sogelseafmerudgiftertildiabeteskost.

I næste nummer af Diætisten skriver fuldmægtig Tina Hansen,

Servicestyrelsen om baggrunden for rapporten, grundlaget for

beslutningen og lovgivningen på området.

! Undersøgelse af merudgifter
til diabeteskost



Et sundt liv set med jordanske kvinders øjne

Jordanske kvinder mener ikke, at sundhed handler om sund

mad og motion. Derimod forbinder kvinderne en familie i

balance og et liv, der følger de religiøse forskrifter, med et

sundt liv. Denne viden er blandt resultaterne af et master-

projekt gennemført i Jordan, hvor omdrejningspunktet har

været jordanske kvinders opfattelse af sundhed. 

Artiklen giver indblik i de jordanske

kvinders liv, deres opfattelse af sund-

hed samt deres kostvaner og rejser

yderligere en diskussion om, hvilke

udfordringer vi som sundhedsprofes-

sionelle står overfor, når målet er sund-

hedsfremme baseret på demokratiske

principper, og målgruppen eksempel-

vis er jordanske kvinder. 

En unik chance for ny faglig viden 

I forbindelse med at min familie og jeg er bosat i Jordan for en to-

årig periode, har jeg fået mulighed for at opleve den jordanske

kultur på tæt hold. Det er derfor også blevet muligt at betragte jor-

danernes liv og vaner med danske sundhedsfaglige briller. Jeg har

derfor i min masterafhandling om sundhedspædagogik sat fokus

på jordanske kvinder og sundhed. Målet har været at belyse kvin-

dernes opfattelse af sundhed samt baggrunden herfor. Jeg har

valgt kvinderne udfra antagelsen om, de også kan give mig infor-

mationer om de øvrige familiemedlemmer, da kvinden udgør en

meget central position i de jordanske familier.  

Kvindernes opfattelse af sundhed

De jordanske kvinder bekymrer sig ikke om livsstilssygdomme

som overvægt, hjerte-kar sygdomme og andre livsstilsrelaterede

sygdomme. Kvinderne kommer heller ikke ind på emner som

motion, rygning og madens indhold af fedt, salt og sukker, når de

besvarer spørgsmål om, hvad de forbinder med sundhed.

Derimod opfatter den økonomisk velstillede kvinde sundhed og et

sundt liv som det at have en tilfreds mand, og at børnene får en

god uddannelse. For de mindre velstillede kvinder er sundhed

derimod ensbetydende med at få rigelig søvn og hvile, og at bør-

nene har mulighed for at spise den mad, der mætter mest muligt.

Af Mette Toftegaard Rasmussen, EH, Master i sundhedspædagogik, projektmedarbejder i Fødevarestyrelsen (p.t. orlov i en to-årig periode)
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Den jordanske madkultur 
Den traditionelle jordanske morgenmad består oftest af fladbrød

– et brød bagt af hvedemel, humus, oliven, falafler og olivenolie,

som er blandet op med ’Zatar’ – en krydderiblanding bestående

af timian, sesamfrø og salt. Afhængig af de økonomiske vilkår

spiser man også friske tomater, agurker, æg, ost samt frisk juice.

Det er langt fra alle jordanere, der spiser morgenmad, mange

spiser først langt op ad formiddagen.

Frokosten, som er et varmt måltid, er absolut det mest centrale

og fyldige måltid i den jordanske madkultur. Måltidet består ofte

af kartofler, bønner, linser, cous cous, bulgur eller ris, serveret

med en varm ret indeholdende tomater, aubergine, blomkål, løg,

kål og friske krydderurter som persille, mynte og timian.

Afhængig af økonomien indgår der også kød i form af ged, lam,

okse eller kylling eller fisk i retten. Der serveres altid fladbrød til

frokosten. 

Aftensmåltidet består ofte af de samme ingredienser som frokos -

ten, men det er dog også udbredt, at det er et lettere måltid

bestående af labaneh (saltet yoghurt/crème frâiche), blandet

med forskellige krydderi-olieblandinger. Herudover indgår også

agurk, æg, salami, humus, mutabel (en masse bestående af

grillet aubergine, der er blendet med tahin, citronsaft og krydde-

rier), fetaost, oliven, falafler osv. Man spiser også fladbrød til.

Jordanerne har generelt smag for søde og salte ting. Man spiser

derfor en del tørret frugt, søde kager med store mængder suk-

ker og olie, diverse delights bestående af en sukkermasse blan-

det med frugt, nødder osv. Derudover er der et stort udbud af

cashewnødder, mandler, solsikkekerner i salte og søde udgaver.

I forhold til drikkevarer er kaffe og the med sukker og diverse

krydderier en del af den jordanske kultur. Derudover drikker

både børn og voksne ofte juice og sodavand til måltiderne.

Desværre har jeg ikke kunnet finde eksakte tal på forbruget.



Det er dog helt centralt for alle kvinderne, at mand og børn synes

om maden og er tilfredse i det daglige. 

Kvindernes religiøse tilhørsforhold til islam spiller også en rolle for

kvindernes opfattelse af sundhed. En af kvinderne fortæller, hvor-

dan alle familiemedlemmer efter måltidet slikker samtlige finger-

spidser på højre hånd, fordi der af religiøse årsager eksisterer en

opfattelse af, at der på fingerspidserne sidder noget helt særligt,

som giver sundhed og styrke til kroppen. Endvidere foreskriver

religionen også, at alle skal sidde ned, når de drikker, da kroppen

således bedre kan optage væsken. Hos en anden familie er der

stor fokus på olivenolie, da det ifølge kvinden står i Koranen, at

olivenolie er sundt for et godt helbred. 

Mandens rytme er familiens rytme  

Familielivet og familiemedlemmernes rollefordeling er meget

anderledes i Jordan end Danmark. Selvom det i alle hjem er kvin-

den, der står for madlavningen, foreskriver kulturen, at det oftest

er manden, der klarer indkøbene. Det ikke er velset, at kvinden

færdes alene, ligesom det er en fordel for manden, at han kan få

en snak med de andre lokale mænd hos slagteren eller hos grønt-

handleren. 

Det er almindeligt, at samtlige familiemedlemmer mødes i hjem-

met omkring kl. 15, hvor familien spiser den frokost, som kvinden

har tilberedt i løbet af formiddagen. Det er mandens daglige gøre-

mål, der er styrende for familiens rytme, og måltiderne passes ind

derefter. Efter frokost er det almindeligt, at familien sover mid-

dagslur, før manden igen vender tilbage til sit arbejde. 

Fredagen er for de fleste jordanere den eneste fridag i ugen.

Manden køber ind efter fredagsbønnen til særligt udsøgte målti-

der, og resten af dagen er i familiens tegn. 

Kvinderne tillægger maden forskellige betydninger

Udover at kvinderne repræsenterer tre forskellige økonomiske og

sociale positioner har de også forskellige baggrunde, som afspej-

ler sig i deres holdninger til maden. En af kvinderne er opvokset i

et beduinsamfund og har derfor hele sit liv haft en tæt kontakt

med naturen. Hun har stor fokus på madens indhold af vitaminer

og mineraler og tillægger urter og diverse olier meget stor betyd-

ning. Derudover tager hun stærkt afstand fra medicin og er af den

opfattelse, at sund mad er med til at skabe en sund krop, og at

sygdom skal behandles med diverse hjemmelavede kure. 

De andre kvinder mener, at den rette medicin er vigtigt for at

behandle sygdom. De tillægger heller ikke maden samme betyd-

ning som kvinden med beduinbaggrunden. 

Økonomien sætter grænser for kvindernes ønsker  

Alle kvinderne har et ønske om at servere kød, fisk og frisk frugt

til familien hver dag, men kun én af kvinderne har økonomisk

mulighed for det. De resterende kvinder må af økonomiske årsa-

ger nøjes med at servere fisk ca. en gang om måneden, kød to

gange om måneden og frisk frugt ca. én gang om ugen. Der er

meget store forskelle på de økonomiske levevilkår, de jordanske

familier lever under, og det er gennem de sidste par år blevet for-

stærket af den stødt stigende inflation i Jordan, som er gået hår-

dest ud over de fattigste familier (1). Trods det er der en række

fællestræk ved jordanernes kostvaner - se tekstboksen “Den jor-

danske madkultur.”

Sundhedsfremmende aktiviter

De jordanske kvinder giver udtryk for en lav interesse i forhold til

at ændre på deres egen eller de øvrige familiemedlemmers kost.
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”Sundhed for mig ville være, hvis mine
børn kunne drikke frisk juice og spise
frisk frugt, hver dag de kommer hjem fra
skole”.
Jordansk kvinde på 45 år og mor til 6 børn.



De forandringer, som kvinderne ønsker, er i følge kvinderne selv ikke

realiserbare, eksempelvis pga. mandens præferencer i forhold til mad og

familiesamvær og de økonomiske rammer. En kvinde fortæller, at hen-

des mand har vægtproblemer, hvorfor hun faktisk gerne vil skære ned

på fedtindholdet i kosten. Hun afholder sig dog fra at gøre det, da hun

ved, hvor meget hendes mand holder af traditionel jordansk mad, som

indeholder en vis mængde olie. Eksemplet viser dels, at kvinden ikke er

motiveret for at arbejde med forandringer, da hun ikke ønsker, at hen-

des mand skal blive utilfreds. Derudover viser det, at vi som sundheds-

professionelle skal være forsigtige, når vi foreslår livsstilsændringer, da

der er risiko for at krænke de værdier, der giver mening i kvindernes liv.

I dette eksempel ville en kostomlægning medføre en forringelse af man-

dens glæde ved maden, og dermed også medføre en forringelse af kvin-

dens livskvalitet. 

Sundhedsfremme med et demokratisk fundament 

Et andet forhold, der gør sig gældende, er, at der i det jordanske sam-

fund ikke er tradition for, at kvinderne på egen hånd tager initiativ til for-

andringer, og det gælder også i forhold til madvanerne i familien. Selvom

Jordan de seneste år har haft et demokratisk styre, er det tydeligt at

mærke, at kvinderne ikke har et naturligt handlerum, hverken på hjem-

mefronten eller i samfundet. Der er dermed ikke tradition for, at kvinder
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Tolke bør i højere grad inddrages som del af det sundhedsfaglige team. Det er en af konklusioner-

ne i en ny undersøgelse af tolkning i sundhedsvæsenet, som bl.a. sætter tal på brug af såvel pro-

fessionelle som såkaldte ”familiære tolke”, og som bringer ny viden om den usikkerhed, der kan

opstå i en tolket konsultation. Rapporten “Tre er et umage par” kan bestilles eller downloades fra

www.centerforfolkesundhed.dk.

center for folkesundhed

Tre er et umage par
en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning 

i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

Udpluk af traditionelle jordanske retter

Små retter

Tabbouleh – en salat bestånde af bredbladet persil-

le, mynte, løg, tomater, citronsaft og olie. 

Salatet al laban bil khyar – en agurkesalat med

yoghurt og hvidløg. 

Al Fattoush - en salat bestånde af stegt brød, salat,

agurk, tomat, mynte, persille osv.

Motabal – grillet aubergine blendet med tahin, hvid-

løg, citronsaft osv. 

Falafler – små friurestegte boller – lavet af blendede

kikærter. 

Hummus bil tahini – blendede kikærter med tahin

og hvidløg.  

Hovedretter

Mansef – grillet ged serveret på en bund af særligt

brød og krydret ris og mandler.

Grillet kylling – hele kyllinger, der er grillet på spyd

over åben ild.

Bathinjan bi – zayt – små courgetter fyldt med hak-

ket krydret okse- eller lammekød kogt i tomatsauce. 

Solk bi – zayt – spinat eller vinblade rullet med fyld

af kød og ris. 

Shish kabab – krydret lammekød, grillet på spyd.

Asabih Kabab – hakket lamme- og oksekød, rullet til

små pølser og grillet på spyd. 

! Ny rapport 
’Tre er et umage par’

”Vores religion siger, at du skal fylde forskel-
lige elementer i din mave. 1/3 skal fyldes
med vand, 1/3 del skal fyldes med mad, og
den sidste tredjedel skal fyldes med luft, da
det er sundest for maven og kroppen med
denne fordeling”.
Jordansk kvinde på 32 år og mor til 2 børn



er selvstændige og foretager handlinger uden deres mands sam-

tykke. Jeg ser helt klart dette som en udfordring i forbindelse med

at arbejde med sundhedsfremmende forandringer, der bygger på

det demokratiske sundhedsbegreb. 

At genneføre sundhedsfremmende aktiviteter med et demokratisk

afsæt medfører nemlig, at deltagerne skal inddrages i en meget

høj grad, således at deltagerne selv er aktive i at søge viden og

igangsætte handlinger. Målet er at øge deltagernes handlekompe-

tence, så de bliver i stand til at opstille egne mål og visioner og

dermed selv skabe sundhedsfremmende forandringer i deres eget

liv (5). Når jeg mener, at dette er en udfordring i relation til de jor-

danske kvinder, er det, fordi kvinderne ikke er socialiseret i en

demokratisk tankegang og dermed ikke er vant til at agere som

kritiske og deltagende borgere. Det kan med stor sandsynlighed

komme til udtryk i en lav grad af ansvarsfølelse og mangel på tro-

en på egen indflydelse. Det kan derfor være svært for kvinderne at

udfylde rammerne omkring de sundhedsfremmende aktiviteter,

da de med andre ord ikke kender spillereglerne i denne sammen-

hæng. 

Inspiration til sundhedsfremmende arbejde med etniske

minoriteter

Jeg mener ikke, at vi som sundhedsprofessionelle skal afholde os

fra at arbejde med sundhedsfremme overfor denne målgruppe,

men derimod at vi skal være opmærksomme på de muligheder og
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Kvinder fra etniske minoriteter inviterer det danske sundhedsvæsen til at indgå i en anerkendende dialog

om sygdom, sundhed og trivsel. Invitationen, som især er henvendt til sundhedsfaglige i almen praksis,

fremsættes gennem en ny kvalitativ undersøgelse af etniske minoritetskvinders opfattelse af sygdom, sund-

hed og trivsel i deres møde med det danske sundhedsvæsen. 

Undersøgelsen er foretaget af antropolog og sundhedskonsulent Inge Wittrup, Center for Folkesundhed,

Region Midtjylland. Den bygger på flere års sundhedsfremmende arbejde i det vestlige Århus samt interview

med ti kvinder fra forskellige oprindelseslande, der har boet i Danmark i en årrække. 

Rapporten ”Intermultifemina – en antropologisk analyse om etniske minoritetskvinders narrativer om sundhed og trivsel” kan downloades eller

bestilles fra www.centerforfolkesundhed.dk – vælg publikationer – Sundhedsfremme og forebyggelse.

InterMultiFemina

En antropologisk analyse af etniske minoritetskvinders 
narrativer om sundhed og trivsel

Masterprojektet 

Afhandlingen med titlen ’Hvordan opfatter jordanske kvinder sundhed, og hvilken betydning har det for sundhedspædagogikken?’ – er

udarbejdet i forbindelse med min masteruddannelse i sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Der er gennemført kvalitative interviews med tre kvinder, som ud fra Bourdieus optik og uddannelsesniveau kan siges at være lavt -

eller mellempositioneret. Interviewene er gennemført i en middelstor by i Jordan i kvindernes egne hjem i fællesskab med en tolk, da

kvinderne udelukkende taler arabisk. Det er sociologen Pierre Bourdieus begreber om praktikker, habitus, kapitaler og det sociale rum,

der danner det teoretiske fundament for analysen i masteren. Bordiues begreber er valgt for at belyse, hvilken rolle den pågældende

kontekst spiller for den enkeltes sundhedsopfattelse.

! Ny rapport
Intermultifemina – Etniske minoritetskvinder 
ønsker dialog med sundhedsprofessionelle

”Jeg køber ingenting og går ikke i butik-
kerne. Alt, hvad vi spiser og drikker,
bestemmer min mand, og det tager han
med til os, når han kommer. Det er også
ham, der bestemmer, hvilken mad jeg
skal lave, og han spørger ikke mig, hvad
vi mangler”.
Jordansk kvinde på 45 år og mor til 6 børn.



begrænsninger, der er forbundet hermed. Ud fra mit nuværende

indblik mener jeg, at det er afgørende, at vi som sundhedsprofes-

sionelle har viden og indblik i de kulturer som vores målgrupper

kommer fra. Altså en slags kulturviden om religion, skikke, traditio-

ner, levevilkår, også økonomiske og politiske. På den måde fore-

bygger vi, at der opstår etnocentrisme hos os som sundhedspro-

fessionelle, og at vi har fokus på forskellighederne, og dermed ikke

kun ser det, vi kan genkende fra vores egen kultur og baggrund.

Derudover mener jeg, at sundhedsprofessionelle med stor fordel i

fællesskab med kvinderne bør udarbejde en kortlægning af de

værdier, der betyder noget i kvindernes og familiernes liv.

Kortlægningen skal opfattes som en hjælp til at opstille realistiske

mål om forandringer, indenfor de objektive betingelser, kvinderne

er en del af, eksempelvis religiøse, familiemæssige og økonomiske

forhold. Dermed skabes et overblik over hvilke forandringer, der i

værste fald kan forringe kvindernes livskvalitet, hvilket naturligvis

skal undgås. Derimod skal der sættes fokus på de deltagerforud-

sætninger, deltagerne har for at indgå i de sundhedsfremmende

aktiviteter. 

En kompetent vejleder kan skabe forbindelsen

At arbejde med mennesker fra en anden kultur stiller altså store

krav til den sundhedsprofessionelle, da vedkommende skal udfyl-

de rollen som den kompetente vejleder, der kan guide kvinderne

på rette vej. Den sundhedsprofessionelle skal kunne skabe forbin-

delse mellem den kontekst og kultur, deltagerne er en del af, til

den sundhedsfremmende kontekst, deltagerne skal indgå i. Der

er altså behov for at gøre brug af sundhedspædagogiske metoder,

som tager udgangspunkt i den enkelte deltager, herunder den

række af forhold, der er belyst i artiklen. Sundhed og sygdom er

socialt og kulturelt forankret og kun ved at italesætte det, bliver

det muligt at arbejde med den forskellighed, der er kulturerne

imellem.

Ønsker du at se masterafhandlingen, er du velkommen til at sen-

de mig en mail.

m_toftegaard@hotmail.com 
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Der afholdes hvert år Personalets dag på min arbejdsplads,

Frederiksberg Hospital. Som faggruppe ville vi, de kliniske diæti-

ster, også gerne være repræsenteret på denne dag.

Arrangementet er bygget op omkring nogle boder, hvor personalet

kan ”shoppe” rundt. Men hvordan kommer man igennem med

sine budskaber på en god og positiv måde? Vi kender alle skræk-

scenariet, hvor diætister bliver fremstillet som nogle skrappe tan-

ter med knold i nakken og en løftet pegefinger. (På trods af at vi

dagligt arbejder meget med pædagogik, kommunikation osv.)

I vores brainstorm kom vi bl.a. frem til, at vi ville måle talje/hofte-

ratio på folk. Dette skulle illustreres med en stor plakat i baggrun-

den med teksten ”Æble eller pære?”. Men ja, de fleste folk – især

i sundhedssektoren – ved jo godt, om de vejer lidt for meget, har

en uhensigtsmæssig kropsbygning mm. Så hvordan kommer man

i kontakt med dem på en positiv måde?

Vi hoppede i udklædningsdragter! Det mest oplagte var jo ud -

klædning som æble og pære, men da dette ikke lige var til at

opdrive, blev det til en tomat og en agurk! Jeg som tomat og vores

daværende studerende, Sine Klit Larsen, som var så flink at hop-

pe i agurkekostumet.

Godt for smilebåndet

Udklædningen var rigtig god til at bryde isen, når vi skulle stå og

måle folk. ”Hvornår har du sidst fået et kram af en tomat”, kunne

jeg sige til folk, når de stod og følte sig lidt beklemte over situatio-

nen. Eller når folk kiggede mærkeligt, så sagde jeg med et smil:

”Ja, nu husker du de 6 om dagen…”

Stor PR-værdi

Udklædningen vakte stor opmærksomhed, og der blev virkelig lagt

mærke til os. Folk skulle lige over i vores bod og se, hvad der ske-

te. Inden arrangementet havde jeg skrevet på min Facebookprofil,

at jeg skulle være tomat. De sygeplejersker, som her er i min ven-

nekreds, blev ”tvunget” til at komme ned til Personalets dag af

bare nysgerrighed.

Journalisterne fra vores personaleblad var selvfølgelig også interes-

serede i ”Tomaten” og ”Agurken”. Vi blev interviewet og fik taget

billeder og blev flot eksponeret flere steder i det efterfølgende blad.

Her flere måneder efter får jeg stadig kommentarer om ”Tomaten”,

og folk ved, hvem jeg er.

Desuden blev der ugen efter taget billeder i forbindelse med over-

rækkelsen af præmier i vores konkurrence.

Også andre tilbud på dagen

Ud over at der blev målt talje/hofte-omfang, kunne personalet

også få et lyntjek af deres kostvaner. Vi havde lavet en konkurren-

ce med en tipskupon, hvor folk kunne vinde kogebøger fra

Hjerteforeningen. Man kunne også prøve en kilovest og se, hvor

hårdt det er at veje 15 kg mere. Herudover kunne man få en

masse forskellige pjecer, opskrifter m.m.

marie.feldskov.hansen@frh.regionh.dk

Det er ikke hver dag, at man kan prale med, at man har

været tomat på jobbet. Men det kunne jeg en dag i septem-

ber til Personalets dag på Frederiksberg Hospital. Denne

fantastiske oplevelse vil jeg gerne dele med jer andre, som

måske står og river jer selv i håret over at skulle finde på

kreative ting til et lignende arrangement.

Af Marie Feldskov Hansen, klinisk diætist, Frederiksberg Hospital

Min dag som tomat

Praktisk info

■ Vi var i alt seks personer til rådighed på dagen (to fast-

ansatte, tre projektansatte og en studerende).

■ Vi lejede to dragter hos Amorin på Vesterbrogade i

København for 1100 kr. Se evt. www.amorin.dk.

■ Plakater og materialer fik vi lavet i Frederiksberg

Hospitals Trykkeri.

■ Vi bestilte gratis pjecer hos Fødevarestyrelsen, Danske

Slagterier osv.

■ Præmier købte vi hos Hjerteforeningen.

■ Vi lånte en magnettavle om Kostkompasset hos DTU

Fødevareinstituttet.
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Ny bestyrelse i

Som medlem af FAKD er du automatisk medlem af den

Nordiske Diætistforening. Generalforsamling i Nordisk

Diætistforening blev afholdt i sammenhæng med diætistdag -

ene i Uppsala i foråret 2008. Den nye bestyrelse har nu

haft sit første bestyrelsesmøde. Et medlem og en suppleant

fra hvert medlemsland vælges af de respektive landes for-

eninger til bestyrelsen.  

Formanden for bestyrelsen i Nordisk Diætistforening er medlem-

met fra det land, som står for tur til at skulle arrangere de kom-

mende Nordiske Diætistdage. Næste gang er Finland vært, og for-

manden blev derfor Berit Haglund, der arbejder som näringstera-

peut på Helsingfors Hälsovårdscentral. 

Den nye kasserer hedder Helga Sigurðardóttir og er Islands

repræsentant. Hun arbejder som freelancekonsulent i København. 

Sekretæren kommer fra Danmark, og hedder Helle Skandorff

Vestergard og er klinisk diætist på Rigshospitalet i København. 

Norge repræsenteres af klinisk ernæringsfysiolog Gudrun Elise

Kahrs, Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Frode Slinde,

diætist og docent ved Universitetet i Göteborg repræsenterer

Sverige. 

Den nye bestyrelse vil udtrykke sin tak til Anette Järvi (Sverige),

Charlotte Peersen (Norge) og Kolbrún Einarsdóttir (Island) for den

store indsats, de har gjort i den foregående bestyrelse. De nye

suppleanter er Kolbrún Einarsdóttir (Island), Anneli Ollus

(Finland), Ingalisa Philip (Sverige) og Johanne Alhaug (Norge).

Bestyrelsens hovedopgave er at arrangere de Nordiske

Diætistdage, som afholdes hverandet år, og bidrage til udveksling

af erfaringer mellem medlemmerne i de forskellige medlemsorga-

nisationer.

Bestyrelsen har påbegyndt forberedelserne til de 11. Nordiske

Diætistdage, som arrangeres i Finland 2010. Samme år fylder

Näringsterapeuternas förening r.f. i Finland 40 år. Hvis du har

ønsker til programpunkter, er du meget velkommen til at kontakte

et af bestyrelsesmedlemmerne. Nærmere oplysninger om tids-

punkt, sted og program vil blive annonceret i Diætisten samt på

foreningens hjemmeside, så hold udkig! 

Velkommen til de næste Nordiske Diætistdage i Finland 2010!

Besøg også foreningens hjemmeside www.dietisterinorden.org.
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Bagerste række fra venstre: Gudrun Kahrs (N), Frode
Slinde (S), Helga Sigurðardóttir (Is)
Forreste række fra venstre: Helle Vestergaard (DK),
Berit Hagliund (Fi) 

Kontaktadresser

Land Navn Email

Finland Berit Haglund, formand berit.haglund@hel.fi

Suppleant: Anneli Ollus

Danmark Helle S.Vestergaard, sekretær rh00451@rh.dk

Island Helga Sigurðardóttir, kasserer helgasigurdar@mac.com

Suppleant: Kolbrún Einarsdóttir

Sverige Frode Slinde frode.slinde@nutrition.gu.se

Suppleant: Ingalisa Philip

Norge Gudrun Elise Kahrs gudrun.kahrs@helse-bergen.no

Suppleant: Johanne Alhaug



Var du ikke til generalforsamling den 1. november, 

vil vi gerne give dig indblik i, hvad du gik glip af!

■ At høre om, hvordan det nye sekretariat allerede har formået

at medvirke til konstruktive løsninger, især for de medlemmer,

der er på forkant med, at der skal være en god balance mel-

lem rettigheder og pligter.

■ At høre om bestyrelsens arbejde på at finde en løsning på for-

eningens fremtidige struktur.

■ At høre om bestyrelsens arbejde med kvalitetsudvikling, hjem-

meside og samarbejde med andre aktører.

■ At være med i en konstruktiv debat om mange væsentlige

spørgsmål, der angår diætister og deres fremtid.

■ At blive hørt af bestyrelsen i forhold til dine personlige menin-

ger om fremtiden.

■ At netværke og møde kollegaer fra hele landet.

■ At høre at lønforhandling er mulig. Selv om foreningen ikke offi-

cielt har forhandlingsretten overfor regionerne, forhandles der

aktivt med kommuner, private arbejdsgivere, praktiserende

læger og andre, der er kreative og søger brugbare løsninger. 

■ At opleve en bestyrelse, der arbejder entusiastisk og dynamisk

med at få diætisterne etableret som en gruppe, der ikke kan

undværes, hverken indenfor hospitalsvæsenet eller ude i kom-

munerne, fordi maden er og bliver menneskets fundament. Vi

er den eneste gruppe, der har en uddannelse, hvor vi evner at

konvertere behovet for specifikke næringsstoffer til smagfuld

mad for den enkelte, afhængig af lidelse eller sygdomme. 

■ At et fornemt initiativ fra FaKD har resulteret i dannelsen af

Fagligt Selskab for Ernæringsprofessionelle (FEPS). Et nyt for-

um for ernæringsinteresserede med en ernæringsfaglig uddan-

nelse, så det formentlig bliver lettere at kommunikere fælles

budskaber, der baserer sig på fakta og oplysninger frem for tro.

Vi tror, at alle diætister har oplevet 2008 som et af de mest

markante år i forhold til mere eller mindre rabiate udtalelser,

holdninger og definitioner på sund kost. Hvorfor gøre det svært

og asketisk, når det kan være let og nydelsesfyldt?  

■ At opleve en generalforsamling som på samme tid skaber store

forventninger til kommende resultater og samtidig skaber tro

på, at vi med engagement kan opnå resultater. 

Gå efter diætisten, hun giver dig gnisten.

Håber vi ses til næste generalforsamling i 2010! 

Venlig hilsen Hanne Svendsen, Marie Feldskov Hansen, 

Ulla Jakobsen og Lillian Jensen.
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Generalforsamling 2008

”Vi” er

■ en diætist uddannet sommeren 2005 på sidste hold på den

gamle uddannelse. Arbejdet to år på Herlev Hospital og nu

foreløbig et år på Frederiksberg Hospital. Medlem af

redaktionsudvalget siden foråret 2006. 

■ en diætist uddannet 1984 med 17 års erfaring inden for

hospitalsverdenen og syv år som leder for praksisdiætister-

ne i Århus Amt - efter strukturreformen - østlige del af

Region Midtjylland -, har deltaget i et par udvalg. 

■ en diætist uddannet 1983 med alle år indenfor hospitals-

væsenet, deltaget i udvalgsarbejde og valgt til bestyrelsen

medio firserne, og

■ en diætist uddannet i 1978 med 17 års ansættelse inden-

for hospitalsvæsenet og på 13. år privatpraktiserende

diætist - valgt til bestyrelsen i 1983, formand i en to-årig

periode omkring 1990 og siddet i flere udvalg indtil 2006,

hvor alle udvalg stort set blev lukket ned.
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DEPARTMENT OF HUMAN NUTRITION 

FACULTY OF LIFE SCIENCES 

UNIVERSITY OF COPENHAGEN 

Department of  Human Nutrition, Centre for Advanced Food Studies, Faculty of  Life Sciences, University of  Copenhagen, 

Frederiksberg, Denmark. Email: lbs@life.ku.dk 

Figure 3. Mean ‘desire for something sweet’ VAS scores (±SEM) during the two test days, 
n=16. The chocolate was served at 0 min and the ad libitum meal at 135 min. Repeated 
measures  ANCOVA was  used  to  test  differences  between  postprandial  appetite  scores 

(15-315 min) - baseline values were included as covariates  

There is a general belief that dark chocolate is more satiating than 
milk chocolate, and dark chocolate is thought to satisfy “the sweet 
tooth” more effective than milk chocolate. However, neither of 
these hypotheses has been scientifically investigated. Thus, the 
objective of the study was to compare the effect of dark chocolate 
and milk chocolate on appetite sensations, and ad libitum energy 
intake in healthy normal-weight men 

16 young, healthy, normal-weight men participated in a rando-
mised crossover study. Test meals were 100 g of either milk (2285 
kJ) or dark chocolate (2502 kJ). Visual analogue scales were used 
to record appetite sensations and well-being before and after the 
test meal was consumed and subsequently every 30 min for 5 h. 
An ad libitum meal was served 2 h after the test meal had been 
consumed.  

Figure 1. Mean satiety, hunger and prosp.consump. VAS scores (±SEM) during the two 
test days, n=16. The chocolate was served at 0 min and the ad libitum meal  at 135 min. 
Repeated measures ANCOVA was used to test differences between postprandial appetite 

scores (15-135 min) - baseline values were included as covariates   

Dark chocolate promotes satiety, lowers the desire to eat some-
thing sweet, and suppresses energy intake compared with milk 
chocolate.  

Subjects felt significantly more satisfied, less hungry, and had 
lower ratings of prospective food intake after consumption of the 
dark chocolate compared to the milk chocolate (Figure 1). Energy 
intake at the ad libitum meal was 15% lower after consumption of 
the dark chocolate compared to the milk chocolate. When adding 
the energy provided by chocolate the energy intake was still 8% 
lower (Figure 2). Ratings of the desire to eat something sweet 
(Figure 3), salty, fatty, and savoury were all significantly lower 
after consumption of the dark chocolate compared to the milk 
chocolate.  P=0.002 

P=0.005 

P=0.002 

P=0.002 

Figure 2. Mean energy intake at the ad libitum meal (±SEM), and total energy intake.  

P=0.002 

P=0.01 
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I denne søde juletid...
Posteren blev præsenteret på Nordisk Ernæringskongres 2008



Årsmøde for Foreningen af Kliniske Diætister
Torsdag den 8. januar 2009 kl. 10.00-16.00 på Ernæring og sundhed (Via UC Århus) 

Fra bestyrelsen Diætisten nr. 96 - 200824

Bestyrelsen

Program: 

10.00-10.15 Registrering og kaffe

10.15-10.30 Velkomst ved Karen Søndergaard 

10.30-12.00 Debatpanel med Tove Larsen, formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg og politiker fra danske regioner. 
Der er lagt op til, at de kommer ind på bl.a.:

■ Fremtidens diætbehandlingsmuligheder for patienter med akut og kroniske sygdom 
– hvem skal varetage dette?

■ Mangel på sundhedspersonale – hvilken rolle ser I de kliniske diætister varetage?
■ Hvor skal den patientrettede forebyggelse ligge?
■ Gode patientforløb – skabe bro mellem hospital og primær – hvordan skal dette klares?
■ Hvor ligger kommunernes ansvar i forhold til diætbehandling af bl.a. kronikerne

12.00-12.45 Frokost 

12.45-13.45 Indlæg fra Eva Winter, cand.scient.san., underviser ved VIA University College, vedr. den nyeste information
omkring referenceprogrammer, forløbsstandarder, kliniske retningslinjer. Hvordan skal vi som kliniske diætister
forholde os til dette? Hvad laver andre faggrupper, og hvordan skal vi placere os i forhold til dem?   

13.45-14.30 Indlæg fra foreningens advokat. Hvad kan en fagforening som FaKD tilbyde? 
Hør om lønforhandlinger, overenskomstforhandlinger, tillidsrepræsentanter og meget mere.

14.30-14.45 Kaffe 

14.45-15.45 Beregn ernæringsbehovet hos kritiske syge. Klinisk sygeplejespecialist Helle Svenningsen har udviklet nogle
beregningsark, der kan anvendes overalt.

15.45-16.00 Opsamling og afrunding.

Tilmelding: Kr. 175 indbetales på FaKDs konto i Nordea: Regnr: 2191 Konto nr.: 7560 105 260 

Tilmelding registreres først ved indbetalingsmodtagelse. HUSK NAVN!

Formand: 

Ginny Rhodes (Region Hovedstaden)

Næstformand: 

Mette Pedersen (Region Hovedstaden)

Den øvrige bestyrelse:

Anne Marie Beck (Region Hovedstaden)

Dorthe Wiuf Nielsen (Region Hovedstaden)

Kirsten Petersen (Region Syddanmark)

Line Rosgaard Kristensen (Region Midtjylland)

Margit Oien Nielsen (Region Nordjylland)

Og som suppleanter:

Lonneke Hjermitslev (Region Nordjylland)

May-Britt Riggelsen (Region Syddanmark)

Ny bestyrelse i FaKD
Efter overgangen til regionsstruktur udpeges bestyrelsesmedlemmer af de respektive regioner, og den nye bestyrelse har nu afholdt konstituerende møde.

FaKDs bestyrelse 2008-2009 er:

Stor tak til de afgående medlemmer Helene Andresen og Lone Bjerregaard for deres arbejdsindsats gennem de seneste to år. 
Vi glæder os til at tage fat på et nyt bestyrelsesår for FaKD med øget fokus på det fagforeningsmæssige og det fagpolitiske arbejde. 
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Hvem følger op, når din 
patient er blevet udskrevet?

Hos Simonsen & Weel sikrer kliniske diætister den optimale 
opfølgning, når din patient udskrives med sondeernæring 

eller ernæringsdrikke:

Vi tilbyder gratis undervisning og vejledning
Vi afhjælper komplikationer som diaré, obstipation og kvalme
Vi tilbyder fast levering hver måned
Vi giver mulighed for returnering af varer i op til to måneder
Vi har en hotline udenfor normal åbningstid

Vejlegårdsvej 59 - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 4655 7540 - Fax: 7025 5620 

Region Sjælland    Region Nord- og Midtjylland 
Ditte Møller Nielsen    Pia Overgaard Bjørn   
Mobil: 2171 0058    Mobil: 2171 0083   
E-mail: dmn@sw.dk    E-mail: pib@sw.dk   

Region Hovedstaden    Region Syddanmark  
Carina Lütken     Heidi Kristiansen
Mobil: 2171 0074    Mobil: 2171 0098
E-mail: cal@sw.dk    E-mail: hek@sw.dk



Beskæftigelsen af kliniske diætister i det private er stigen-

de. Sekretariatet modtager løbende henvendelser fra med-

lemmer, der skal have råd og vejledning i forbindelse med

ansættelsessamtaler og udformning af ansættelseskontrak-

ter med private arbejdsgivere.

De private virksomheder, der beskæftiger kliniske diætister, er

sædvanligvis ikke dækket af kollektive overenskomster. Løn- og

ansættelsesvilkår skal derfor aftales individuelt mellem virksomhe-

den og medlemmet. De rettigheder, som man har ifølge de kollek-

tive overenskomster, der gælder inden for det offentlige, gælder

således ikke automatisk, når man ansættes i det private.

En klinisk diætist er naturligvis omfattet af funktionærloven (§1,

stk. 1, litra b). Det betyder, at det fx er et lovkrav, at der betales

løn under sygdom, ligesom der er lovbestemte opsigelsesvarsler.

Det følger af ferieloven, at man ved en privat ansættelse automa-

tisk er omfattet af ordningen med fem ugers årlig ferie. 

Det er ikke noget lovkrav, at en privat arbejdsgiver indbetaler pen-

sionsbidrag til medarbejderens pensionsordning. Hvis man ønsker

en pensionsordning, skal det derfor aftales med arbejdsgiveren.

På samme måde er det heller ikke et lovkrav, at der er ret til fri på

børns første og anden sygedag. På disse punkter er vilkårene i det

private derfor væsentligt forskellige fra ansættelser i fx regionerne. 

I alle tilfælde er det vigtigt, at ansættelseskontrakten indeholder en

stillingsbeskrivelse. Efter ansættelsesbevisloven vil det være til-

strækkeligt, hvis stillingsbeskrivelsen blot er ”klinisk diætist”, men

det er sædvanligvis i alle parters interesse at få arbejdsopgaverne

nærmere beskrevet.

Den viden, som FaKD opnår ved henvendelser fra medlemmer,

vidner om, at lønniveauet ved ansættelse af kliniske diætister i pri-

vate virksomheder er højere end det lønniveau, der er i regioner-

ne. Sædvanligvis ligger en månedsløn på fuld tid aldrig lavere end

kr. 30.000 om måneden. I den forbindelse er det vigtigt at være

opmærksom på, at lønnen ikke stiger automatisk, så det er en

god idé at få aftalt med sin arbejdsgiver, at man fx har en medar-

bejderudviklings-samtale og lønsamtale en gang om året.

Det er vigtigt for FaKDs arbejde, at vi bliver informeret om lønning -

er og vilkår, som medlemmerne opnår ved ansættelser i det priva-

te. FaKD forhandler dagligt løn både for offentligt og privatansatte

og kan derfor være behjælpelig med at sikre de bedste vilkår.

Samtidig vil en tidlig henvendelse til FaKD, gerne før underskrift af

kontrakt, være med til at sikre, at vilkårene også overholder lovgiv-

ningen og i øvrigt er til medlemmets bedste. 

En af de største faldgruber er nemlig, at alt for mange detaljer

ikke bliver aftalt og beskrevet i ansættelseskontrakten. Dermed er

der en større risiko for vanskeligheder, hvis man skulle blive syge-

meldt, opsige sin stilling mv. 

Med tanke for hvor ubehageligt det kan være at komme ud i pro-

blemer med arbejdsgiveren, kan vi kun opfordre til at kontakte

FaKD for at sikre, at ansættelseskontrakten er i orden. FaKD er

naturligvis klar til at yde juridisk støtte.

Funktionærloven kan læses her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30207

Advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO. ADVOKATER

Fra advokaten Diætisten nr. 96 - 200826

Ansættelse i det private 
– muligheder og faldgruber
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BESTYRELSESUDVALG

Redaktionsudvalg: Anne Marie Beck

Forretningsudvalg: Formand Ginny

Rhodes

PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og

næstformand Mette Pedersen

Hjemmesideudvalg: Formand Ginny

Rhodes og næstformand Mette Pedersen

Medlemsudvalg: Dorthe Wiuf Nielsen,

Margit Oien Nielsen, May-Britt Riggelsen

Fagligt udvalg: Kirsten Petersen, Dorthe

Wiuf Nielsen

Nordisk Dietistforening/Nordic Dietetic

Association: Sekretær Helle Skandorff

Vestergård.

8. januar:

Årsmøde for Foreningen af Kliniske Diætister.

kl. 10.00-16.00 på Ernæring og sundhed (Via UC Århus) 

13. januar:

Øresund Food Network – Winter School 2008-09: Gut microbiota and inflammation; kl. 13 – 16, Arne

Jacobsens Alle 15-17, 2300 København S (www.oresundfood.org)

24. februar:

Øresund Food Network – Winter School 2008-09: Pre- and probiotics; 

kl. 13 – 16, Arne Jacobsens Alle 15-17, 2300 København S (www.oresundfood.org)

10. marts:

Øresund Food Network – Winter School 2008-09: Summery of previous meetings and prepararation of

application for relevant funds, 

kl. 13 – 16, Arne Jacobsens Alle 15-17, 2300 København S (www.oresundfood.org)

24. - 27. marts:

EASO Björntorp Symposium: Differential roles of the various adipose compartments in obesity, Prag

(www.easo.org)

5. – 9. maj:

17th European Congress on Obesity: Prevention of Weight (re)gain, Amsterdam (www.diogenes-eu.org)

(www.easo.org/eco2009)

3. – 5. juni:

3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference: Technology for Healthy and Safe Seafood,

København, Moltkes Palace

16. - 21. august:

55th  International congress of meat science and technology “Meat – muscle, manufacturing and

meals”, København (www.ICoMST2009.dk)

Møde- og kongreskalender 2009

TEMANUMRE I 2009

Februar - Børn
April – Diætisters samarbejde med
industrien
Juni – Næringsstoffer 
og kostråd til raske
August – Næringsstoffer 
og kostråd til syge/kronikere
Oktober – Fokus på diætiststuderende
December – Kvinder

Redaktionsudvalget
ønsker alle læsere og

kolleger en glædelig jul
og et godt nytår



Nestlé HealthCare Nutrition
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
Tlf. 3546 0123
Fax 3546 0234

www.novartisnutrition.dk

Maksimal energi 
i hver mundfuld

 
appetit og stort behov: 
•  Ekstra energitæt – giver 33% mere energi end lignende ernæringsdrikke 
•  
• Velsmagende med 4 varianter baseret på Filtrarom-teknologi 
• Økonomisk i forhold til pris pr. kcal 

Abrikos Jordbær Mild vanille Skovbær


