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Ernæringsindsatser i rehabilitering – et feasibility studie 
I det danske sundhedsvæsen er det dokumenteret, at ernæringsind-
satser negligeres på trods af, at der er evidens for gevinsterne ved 
ernæringsindsatser – både i regionalt- og kommunalt regi. Dette 
projekt var startskuddet til en bølge af forandringer i Køge Kommune 
– varetaget af professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Artiklens 
sigte er at være med til at skabe mere fokus på området både hos de 
sundhedsprofessionelle og politisk og på ledelsesniveau.

En naturlig konsekvens af sygdom er ofte nedsat appetit. Hos ældre 
er der risiko for, at appetitten ikke automatisk bliver reguleret tilbage 
til niveauet inden sygdommen, og risikoen for underernæring øges 
(2). Derudover har miljø, psykologiske samt sociale faktorer betydning 
for appetit og kostindtag (3).

Risikoen for at blive underernæret stiger med alderen, og det vurde-
res, at ca. en tredjedel af alle over 70 år har en forhøjet risiko for at 
blive underernæret. For geriatriske borgere vurderes det, at hver fjerde 
er underernæret (4).

Der er mange alvorlige konsekvenser ved underernæring – bl.a. 
nedsat immunforsvar, langsommere mobilisering, større risiko for 
genindlæggelser og tab af muskelmasse, hvilket bl.a. svækker hjerte- 
og lungefunktionen (3). 

Ubehandlede underernæringsproblematikker har dermed store 
konsekvenser – både for individet og samfundets sundhedsøkonomi 
(3,5). Et sufficient energi- og proteinindtag er essentielt for effektiv 
rehabilitering (5,6). Sundhedsstyrelsen formulerer følgende: ”[…]det 
vil være etisk uforsvarligt ikke at tilbyde ernæringsindsatser i tillæg til 
træning til ældre med underernæring eller risiko herfor.” (6).

Kan professionsbachelorer i ernæring og sundhed (PBES) øge 
kvaliteten af en rehabiliterende indsats?
Dette spørgsmål var startskuddet til en mulighedsundersøgelse gen-
nemført i et samarbejde mellem Sundhed, Træning & Rehabilitering 
(STR) i Køge Kommune og to studerende fra Professionshøjskolen 
Absalon. 

Et PBA blev udarbejdet som et feasibility studie, der havde til formål 
at redegøre for, hvorvidt der var et behov for ernæringsindsatser i 
Træningsenheden på STR, og om ansættelsen af en PBES’er ville øge 
kvaliteten af det eksisterende rehabiliteringstilbud, der allerede blev 
varetaget af fysio- og ergoterapeuter. 

Metode
Forud for praktikforløbet blev fysio- og ergoterapeuterne i Trænings-
enheden på STR introduceret til den primære screening i ESPENs 

ernæringsscreeningsskema (7). Vi valgte dette ernæringsscreenings-
skema fremfor Socialstyrelsens ErnæringsVurderingsSkema (EVS) pga. 
mangel på ressourcer. Ved anvendelse af skemaet blev 12 borgere 
over 65 år i ernæringsmæssig risiko tilbudt individuelle ernærings-
indsatser bestående af individuelle vejledningssessioner sideløbende-
med træningsindsatsen, idet borgerne kunne svare ja til mindst ét af 
følgende spørgsmål: 

-  Er BMI <20,5? 
-  Har borgeren haft et utilsigtet vægttab de seneste tre mdr.?
-  Har borgeren haft et nedsat kostindtag i den sidste uge?

Den primære screening blev således varetaget af terapeuterne med 
efterfølgende EVS-screening ved de PBES-studerende. PBA-projektet 
blev udarbejdet med et kvalitativt forskningsdesign med generering af 
empiri via semi-strukturede interviews af tre udvalgte borgere og to 
fokusgruppeinterviews hos personalet på STR.  

De cases, der blev valgt til belysning i projektet, blev udvalgt på bag-
grund af deres menings- og temarelevante egenskaber. Disse udvalgte 
cases blev sammenlignet, hvorfra generelle konklusioner blev draget 
ud fra gennemgående tematikker og ernæringsrelaterede problemstil-
linger. Formålet med opgavens casestudier var at generalisere datama-
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Bachelorprojektet kan rekvireres hos forfatteren (1).
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teriale til repræsentative konklusioner, der giver et billede af typiske 
ernæringsproblematikker på STR. Der er hovedsageligt benyttet en 
fænomenologisk tilgang via kvalitativ indsamlingsmetode, men også 
kvantitative metoder såsom selvvurderet helbred blev anvendt (8).
For at skabe en forståelse for de ansattes viden, synspunkter og 
holdninger til ernæring blev et fokusgruppeinterview anvendt. Dette 
interview gav deltagerne mulighed for at dele erfaringer og hold-
ninger samt bud på implementering af PBES på STR. Formålet med 
interviewet var dermed at kortlægge medarbejdernes holdninger og 
viden om ernæring i rehabilitering, herunder officielle anbefalinger.

Resultater
Som konsekvens af den individuelle ernæringsindsats oplevede 
personerne at have følelsen af mere overskud og energi i hverdagen. 
Borgerne oplyste ligeledes, at ernæringsbehandlingen gav dem en 
tryghed i at vide, hvad de skulle spise. Desuden gav borgerne udtryk 
for at have fået mere mod på livet igen og en fornyet motivation til 
at fortsætte deres genoptræning. Generelt set opnåede borgerne 
i studiet en oplevelse af sammenhæng mellem manglende energi 
og kostindtag. Denne sammenhæng var ikke tydelig for dem inden 
vejledningen. 

Der var en fælles forståelse blandt terapeuterne i fokusgruppeintervie-
wene for, at ernæring spiller en væsentlig rolle i rehabiliteringsforløb. 
Terapeuterne i Træningsenheden følte dog, at ernæring kunne være 
et svært emne at tale om qua manglende ressourcer, viden om og 
erfaring med ernæringsindsatser samt konkurrerende prioriteter og 
oplevelse af ansvarsområder. Ernæringsindsatser blev på daværen-
de tidspunkt qua manglende viden og fokus ej prioriteret ud fra et 
ledelsesmæssigt perspektiv, på trods af anbefalingerne fra Sundheds-
styrelsen (6). 

Handleanvisninger
På baggrund af projektets resultater drages en konklusion og deraf 
følgende handleanvisninger:

1) Ansæt PBES som tværprofessionel samarbejdspartner på Sundhed, 
Træning & Rehabilitering.

PBES varetager individuelle ernæringsindsatser som led i et tvær-
professionelt samarbejde hvor terapeuterne opsporer og handler på 
underernæringsproblematikker ved at tilbyde en ernæringsindsats 
sideløbende med genoptræningen.

2) Implementér systematisk ernæringsscreening som obligatorisk 
praksis i Træningsenheden. 

Ved opstart af nye borgere udføres en primær ernæringsscreening i 
startnotatet, med efterfølgende mere fyldestgørende EVS, varetaget 
af en PBES. 

Systematiske ernæringsindsatser i hele Køge Kommune
På baggrund af konklusionen i PBA’en blev jeg ansat i en fuldtidsstil-
ling i Træningsenheden på STR. Hovedformålet med stillingen var at 
implementere anbefalingerne i PBA’en. Efter ansættelsen er der sket 
meget – både på STR, men også i resten af Køge Kommune.

I forlængelse af implementeringen af systematiske ernæringsindsatser 
målrettet småtspisende borgere i Træningsenheden nedsatte ledelsen 
i Køge Kommune en ernæringsfaglig arbejdsgruppe bestående af 
kommunens seks PBES’ere med undertegnede som projektansvarlig.

Arbejdsgruppen udarbejdede en plan i sommeren 2020 med samme 
systematiske tilgang og metode som i PBA’en. Fokus er således på 
tidlig opsporing af underernæringsproblematikker via screening og 
kompetenceløft af medarbejdere. En tværprofessionel indsats der skal 
bekæmpe underernæring blandt småtspisende borgere på samtlige 
plejecentre, STR og i syge- og hjemmeplejen i Køge Kommune. 

Perspektivering
Som ernæringsfaglig mener jeg, at det er tankevækkende, hvor 
mange underernærede borgere og patienter i det danske sundheds-
væsen, der sandsynligvis ikke er blevet identificeret og behandlet qua 
manglende viden og fokus. Behovet for ernæringsindsatser har vist sig 
på baggrund af egne observationer at være anseligt i Køge Kommu-
ne, og behovet er muligvis mindst lige så omfangsrigt i landets øvrige 
kommuner.

Dette feasibility studie og Køge Kommunes ernæringsfaglige projekt 
kan forhåbentligt inspirere det øvrige sundhedsvæsen i Danmark til 
at ændre fokus på ernæring fra blot at blive betragtet som værende 
“bare mad” til, at ernæring anses som et essentielt klinisk redskab, 
som bør anvendes i højere grad end hidtil i såvel rehabilitering som i 
andre dele af sundhedsvæsenet. 
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