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Høringssvar vedr. Underernæring: Opsporing, behand-

ling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsri-

siko.  

Tak for muligheden for at bidrage til udarbejdelsen af vejledningen 

samt opdateringen af de supplerende materialer. Og tak for mulighe-

den for at kommentere høringsudkastet.  

Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med sagsbehand-

lerne fra alle tre involverede enheder i Sundhedsstyrelsen.  

 

Underernæring er, som det også fremgår af vejledningen, fortsat et 

underprioriteret og til tider overset problem i det samlede danske 

sundhedsvæsen. Det er vores store håb, at vejledningen og dens udvi-

delse til også at omfatte almen praksis vil gøre en forskel for de 

mange danskere i ernæringsrisiko.  

 

Kost og Ernæringsforbundets medlemmer er uddannet til at opspore, 

behandle – gennem professionel vejledning, tilrettelagt og tilberedt 

mad og måltider - samt at følge op på ernæringsrisiko og underernæ-

ring, og vi takker for inddragelsen i processen. De medlemmer, som 

har bidraget, skal ligeledes have stor ros og anerkendelse for det 

kæmpe arbejde de sammen med Sundhedsstyrelsen og de øvrige i ar-

bejdsgruppen har lagt i at fusionere to gamle vejledninger, trække vi-

den og erfaring ind fra praksis, søge litteratur samt at få to sektorers 

sprog og praksis til at hænge sammen.  

At der stadig er brug for at arbejde med et sammenhængende sund-

hedsvæsen, hvor patienten og borgeren er i centrum, skinner særligt 

igennem i denne vejledning. De mange timers tovtrækkeri om formu-

leringer mellem regional og kommunal praksis viser, at der på dette 

område er brug for yderligere ensretning, nemmere arbejdsgange, ad-

gang til data for de sundhedspersoner, der løfter opgaverne, en plat-

form til systematisk indsamling af data, samt en tydeliggørelse, 
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inddragelse og anerkendelse af de kompetencer, som uddannes spe-

cifik til at løse denne problematik.   

 

Den gennemgående brug af ”bør” på trods af evidens for ”skal” i vej-

ledningen viser også, at ernæring fortsat ikke er prioriteret højt nok, 

selvom rettidig ernæringsbehandling er samfunds- og sundhedsøko-

nomisk rentabelt, ligesom god ernæringstilstand giver god livskvalitet.  

 

Lovgivningen på området er fortsat vagt formuleret, og det er vores 

håb, at også Sundhedsstyrelsen efter udarbejdelsen af denne vejled-

ning vil arbejde for, at ernæringsbehandling bliver tydelig i lovgivnin-

gen og integreret i landets sundhedsdata.   

Det er i processen og målgruppebeskrivelsen tydeliggjort, at de 

voksne danskere, som får hjælp under fx sociallovgivning er ringere 

stillet ift. tidlig opsporing, udredning, behandling og opfølgning af er-

næringsrisiko, og vi mener, det er problematisk, at disse danskere ikke 

har samme muligheder og adgang til behandling af deres ernærings-

problematikker. Det er et ønske herfra, at også denne gruppe dan-

skere i fremtiden kan inddrages i en vejledning og dermed få den 

hjælp, de behøver.  

 

Kost og Ernæringsforbundet er en del af Forum for Underernæring, 

som står bag en række anbefalinger for fremtidens ernæringsbehand-

ling. Her tydeliggøres det af parterne, at der er brug for nationale data 

for underernæring, hvilket også problematiseres flere gange i løbet af 

høringsudkastet. Det er fortsat vores overbevisning og håb, at syste-

matisk registrering af sundhedsdata omkring uplanlagt vægttab, fore-

komst af underernæring og behandling bliver en realitet, så det bliver 

muligt for relevante borgere og patienter at få rettidig behandling på 

tværs af sektorer. Derfor bør ernæringsbehandling også indgå i de na-

tionale kvalitetsmål.  

 

En anden problematik, som er blevet tydelig i processen, omhandler, 

hvilke kompetencer der uddannes til at bidrage til det tværfaglige 

samarbejde omkring rettidig opsporing, behandling og opfølgning af 

ernæringsrisiko. Særligt de Professionsbachelorer i ernæring og sund-

hed, som uddannes til at opspore ernæringsrisiko og selvstændigt 

igangsætte og varetage ernæringsbehandling i det samlede sundheds-

væsen, men som ikke autoriseres, har været svære at indarbejde i vej-

ledningen, på grund af fraværende af en beskyttet titel. Vi håber Sund-

hedsstyrelsen vil bakke op om behovet for en autorisation af professi-

onsbachelorer i ernæring og sundhed.  

 

 

Det er vores ønsker og ambition, at Kost og Ernæringsforbundets 

medlemmer – de ernæringsprofessionelle, går forrest for at sikre 
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implementering af vejledningen i praksis, samle data og forske, og 

dermed sikre fortsat udvikling på området. Vi håber, at deres bidrag til 

indsamling af sundhedsdata vil sikre, at næste revision af vejledningen 

vil tage afsæt i en systematisk litteraturgennemgang med inddragelse 

af flere danske data.   

 

Vi glæder os til at se effekten af vejledningen og stiller os fortsat til rå-

dighed i kampen mod underernæring i Danmark.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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