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Af Mette Theil, formand, FaKD

Da jeg læste til diætist i Århus i 2004, var diabeteskost og diabe-
tesvejledning det, som vi på mit hold kaldte ”de lette emner og 
patientgrupper”.

Måske var det, fordi det også dengang var så åbenlyst, at ernæ-
ringen er en væsentlig faktor, og så indlysende, hvad der skulle 
til for at opnå effekt af behandlingen. Vi syntes, at de diætetiske 
udfordringer var tydelige og formodede nok som endnu uerfarne 
diætister, at patienterne også tydeligt vidste, hvad de skulle sætte 
ind med derhjemme i hverdagen. Ned i vægt, ud med sukker og 
sparsomt med fedt.

Da jeg så kom i praktik på Steno Diabetes Center hos Ellis Tauber 
Lassen, mangeårig diabetesspecialist og forfatter til flere diabetes-
kogebøger, oplevede jeg, hvor specialiseret og komplekst diabetes-
feltet faktisk er, og hvor heterogen patientgruppen også er, både 
dem med type 1-diabetes og type 2-diabetes.
Jeg fik indblik i, hvordan der også dengang var rigtig meget forsk-
ning i gang på Steno Diabetes Center, og forskningen, medicinud-
viklingen og den teknologiske udvikling har bidraget til, at diabetes 
fortsat er et højaktuelt område i rivende udvikling.

Diabetesområdet og diætbehandlingen af mennesker med diabetes 
rummer flere nuancer, end jeg nogensinde havde kunnet studere 
mig til; det har jeg erfaret med årene med mange forskellige pa-
tientoplevelser. 

Når så mange mennesker, som tilfældet er i dag, udvikler diabetes, 
er der selvfølgelig også en konkurrence på området for at få op-
mærksomhed om budskaber og tips og tricks. Myterne om, at men-
nesker med diabetes kan spise sig raske og sygdomsfri florerer, og 
mange vil gerne vide hvordan. Vi kan som diætister bidrage til, at 
manges liv med sygdom forandres positivt, men vi kan ikke trylle - vi 
kan diætbehandle. Der vil fortsat ske en enorm udvikling på feltet, 
og der kommer til at blive opfundet endnu bedre medicin, der kan 
tilpasses individet - men en ernæringsintervention bør altid komme 

før medicin, og kosten kan i alle tilfælde supplere og komplemente-
re behandlingen for at opnå et bedre liv med diabetes.
Det er det kloge valg at inddrage os diætister som en del af indsat-
sen - også i lægepraksisser og under indlæggelser, selvom vi igen 
og igen ser, at medicinsk behandling for lægerne er nemmere at 
udskrive end at sørge for at samarbejde med en diætist i praksis-
klinikken… Heldigvis har de mange Steno Diabetes Centre en god 
diætistnormering, og mange endokrinologiske afdelinger har også 
set lyset - men der er dog plads til forbedring.

Forhåbentlig finder vi også en dag frem til præcist, hvilken kost der 
passer til hvilken type diabetes og til den, der lever med diabetes. 
Men uanset om vi finder frem til hvilken kosttype eller kulhydrat-
mængde, der er det optimale, så er der et menneske, som lever 
med sygdommen; det er det menneske med sygdommen, som diæ-
tisten er god til at finde ind til for netop at skræddersy indsatsen, 
også i samarbejde med de andre behandlere. 
Kostomlægningen skal være meningsfuld for den enkelte, og der 
skal i mange tilfælde gives en god forklaring på, hvordan kosten 
har indflydelse på blodsukkeret, og ofte skal der serveres nogle 
gode eksempler på mad og drikke i de rette mængder for at sikre, 
at det er realistisk og overkommeligt at efterleve.

I dette nummer kan I læse om en masse nye vinkler på feltet, og 
i sidste nummer af Diætisten skrev vi, at diabetesrammeplanen 
endelig er opdateret. 

Denne helt nye, meget gennemarbejdede diabetesrammeplan fra 
arbejdsgruppen og FaKD er en god platform til at sikre kvalitet i 
diabetesbehandlingen, og som diætister er vi uddannet til at diæt- 
og ernæringsbehandle. Det er vores håndværk.

Jeg forestiller mig, at vi er helt enige i, at vi som diætister, med 
både økonomisk og medmenneskelig fordel, kan inddrages i diabe-
tesindsatsen i alle sektorer. 

Vi følger med i udviklingen på området, og vi bidrager til et bedre 
liv med diabetes.
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