Næring til et
sundere Danmark
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forslag til at gøre ernæring
til en hjørnesten i
fremtidens sundhedsvæsen

Danskerne går op i, hvad de spiser. Og for rigtig mange af os er mad ikke længere
bare noget, der skal fylde maven. Et måltid skal også være sundt, bæredygtigt,
smage godt og bidrage til et langt og godt liv.
Men når vi bliver syge, så følger sundhedstilbuddene ikke med. Der mangler

Ernæring skal
være en del af
danskernes
sundhedstilbud

fokus på madens effekt på vores sundhed og helbredelse, og der mangler en
grundlæggende politisk forståelse for, at mad kan mere end at mætte.
Som følge af den manglende forståelse er der i dag alt for stor geografisk forskel på
danskernes adgang til de sundhedstilbud, der har fokus på kost og ernæring. I Favrskov
Kommune kan man i dag blive henvist til klinisk diætist og professionsbachelor i ernæring
og sundhed af kommunen, hvis man eksempelvis har problemer med svær overvægt. På
den anden side af kommunegrænsen i Aarhus Kommune må borgerne kigge langt efter
den hjælp. På hospitalerne svinger fokus på ernæringens betydning for helbredelse og
genoptræning fra afdeling til afdeling. De geografiske forskelle findes også i ældre- og
omsorgssektoren, hvor man i nogle kommuner fx hjælper ældre systematisk med at få bugt
med underernæring, mens fokus er fraværende andre steder.
Det er tilfældigt, og det er ikke godt nok i et lille land som Danmark.
Kost og Ernæringsforbundet mener, at alle danskere skal have lige adgang til ernæringstilbud
i hele Danmark uanset, hvad du tjener, og hvor i Danmark du bor. For gør vi det rigtigt,
kan ernæringsprofessionelle understøtte den medicinske behandling for alle patienter i
somatikken, behandlingen i psykiatrien og i omsorgen for vores ældre.
Hvis vi i højere grad inkluderer ernæring i sundhedstilbuddene og i ældreplejen, kan
vi booste patienterne og de ældres kræfter til at klare sig bedre før, under og efter et
behandlingsforløb. Herudover vil det reducere medicinforbruget, forebygge infektioner,
forkorte sygdomsforløb og styrke genoptræningen, hvilket vil forbedre danskernes sundhed
og optimere det samlede danske sundhedsvæsen.
Med dette udspil kommer Kost og Ernæringsforbundet med anbefalinger til, hvordan
ernæringsprofessionelle i hele landet kan inddrages og bidrage til et mere effektivt og lige
sundhedsvæsen for alle danskere.
Det er et opråb til landets politikere på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau om at
gøre ernæring til en integreret del af det danske sundhedstilbud.
Gør vi det, så vil danskerne opleve at få mere livskvalitet med bedre helbred, bedre
sygdomsforløb og et mere effektivt sundhedsvæsen i fremtiden.

Ghita Parry
Formand
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Hvor stort er
problemet?
I alt for mange dele af det danske sundhedsvæsen indfrier vi ikke det det fulde
potentiale af, hvad ernæring kan gøre ift. sygdomsbekæmpelse og forebyggelse.
Livsstilsygdomme er et stigende problem, og vi ved, at vi kan spare både
menneskeliv, ressourcer og penge, hvis sundhedssystemet i højere grad bliver
gearet til at inddrage ernæringsprofessionelle.
Behandlingsudgifterne til de sygdomme, hvor ernæring spiller en nøglerolle, er
enorme.

Kigger man på diabetes, så havde mindst 280.000 danskere en diabetesdiagnose ved starten
af 2018, hvoraf ca. 250.000 led af type 2-diabetes, der til dels er arveligt, men ofte bl.a. også
skyldes fysisk inaktivitet, overvægt eller nogle former for medicin. Antallet af type 2-diabetes er
mere end tredoblet siden 1996. Diabetes koster i dag det danske samfund over 30 milliarder
kroner om året.

Det handler
om mennesker
Ikke kun om
økonomi
Livstilssygdomme, overvægt og underernæring koster samfundet milliarder. Den

Kaster man blikket på svær overvægt, så viser tallene, at 34.000 danskere bliver indlagt på

regning kan blive betragtelig mindre, hvis alle dele af sundhedsvæsenet gør brug

danske hospitaler som følge af fysiske gener af overvægt. Dertil kommer 61.000 indlæggelser,

af de kompetencer, de ernæringsprofessionelle besidder.

der bunder i psykiske følger af svær overvægt. Og endeligt forårsager svær overvægt ca.
190.000 ambulante hospitalsbesøg. Disse indlæggelser og hospitalsbesøg løber hvert år op i 1,8

Dertil kommer alt det, som ikke er økonomi. Det handler bl.a. om øget mental

milliarder kroner til behandling og over 10 milliarder kroner i tabt produktion for samfundet.

sundhed og livskvalitet, succesfuld genoptræning, bedre og kortere behandling,

Det er med andre ord et samfundsproblem.

rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme, som den rette
ernæring kan give danskerne. Alt dette vil give os en gevinst, hvis mad, kost og
ernæring i fremtiden bliver tænkt ind i alle relevante dele af danskernes liv og i

Endeligt vurderer social- og ældreministeren i et svar til Folketinget, at underernæring

samfundet.

hvert år koster samfundet seks mia. kr. Det skyldes bl.a., at ubehandlet ernæringsrisiko
og underernæring giver længere indlæggelsestid og øget forbrug af antibiotika pga. flere
infektioner, flere genindlæggelser samt forlængede behandlingsforløb som følge af svækkelse.
Men vigtigst af alt: Underernæring går hårdt ud over den enkeltes livskvalitet og trivsel, og dette
problem er særligt udtalt hos vore svage og sårbare ældre medborgere.
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// 1

Alle danskere med behov skal
tilbydes diætbehandling

Diabetes koster i dag
det danske samfund
over 30 mia. kroner
om året

Forekomsten af personer med livstilssygdomme er stigende – både i
Danmark og globalt. Derfor skal det samlede danske sundhedsvæsen i højere
grad geares til at løse de udfordringer, der følger med. Her spiller kost en
afgørende rolle. Hvis vi skal have vendt den negative kurve, skal det samlede
sundhedsvæsen blive mere sammenhængende.
Det skal eksempelvis være lettere for en praktiserende læge at henvise en
patient med behov for diætbehandling til en ernæringsprofessionel. I dag kan
lægerne kun henvise patienterne til kommunerne, der i varierende grad har
ernæringsprofessionelle ansat til at varetage opgaven.
Danskerne skal altid kunne henvises til ernæringsprofessionel vejledning
gennem sin danske sygesikring, hvis man har indikation på livstilssygdomme
eller eksempelvis svær overvægt. I dag indeholder den vejledning en
brugerbetaling, der gør adgangen afhængig af den enkeltes økonomi.

Kost og Ernæringsforbundet foreslår, at det kommunale tilbud skal suppleres
ved at inddrage kliniske diætister i praksisordningen og give diætisterne mulighed

Og brugerbetalingen er et problem. Den gør, at nogle danskere får dårligere

for ydernummer. Det vil skabe en meget mere smidig henvisningsproces, der også

adgang til tilbuddene pga. manglende økonomiske ressourcer, og det

vil have den positive effekt, at patienterne ikke skal være afhængig af lægernes

skaber en social skævvridning i adgangen til forebyggelse og behandling af

kendskab til de kommunale tilbud.

livsstilsygdomme og overvægt.
Kost og Ernæringsforbundet foreslår derudover, at kliniske diætister får adgang til
For at sikre patientsikker diætbehandling er det i dag nødvendigt for

at se medicinoversigten i FMK (Det Fælles Medicinkort) og mulighed for at redigere i

diætisterne at tage kontakt til patientens privatpraktiserende eller behandlende

denne, når de er ansvarlige for justeringer i f.eks. sondeernæringsplaner.

læge på sygehuset. Dette giver ekstra arbejdsgange for både den kliniske
diætist og for den behandlende læge.
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// 2

Udarbejd handlingsplan for
underernæring

// 3

Skriv ernæring ind i Sundhedsloven
Desværre er ernæring i dag ikke en fast del af den indsats, som landets ellers gode
sundheds- og ældresektor leverer i dag. Der er alt for stor forskel på, hvordan de

Man kan ikke bekæmpe en sygdom effektivt, hvis man er underernæret. Og

forskellige kommuner og regioner bruger diætbehandling, og der mangler helt

desværre er underernæring blandt danskere et problem, der ikke nyder særlig

generelt en forståelse af diætbehandlingens store værdi og potentiale.

politisk bevågenhed.
Vi ønsker, at diætbehandling bliver tænkt systematisk ind i alle relevante dele af
Men underernæring rammer ganske mange mennesker. Især kæmper nogle

samfundet, og at mad bliver en integreret del af det samlede sundhedstilbud og

af de mest udsatte medborgere med underernæring. Det gælder særligt

pleje af vores ældre.

patienter på hospitaler og ældre på plejehjem og i hjemmeplejen, som er i høj
risiko for at være eller blive underernæret, men også borgere med handicap er

Desværre er området voldsomt nedprioriteret, selvom problemet er til at føle på.

underernærede.

Opgørelser viser f.eks., at halvdelen af borgerne over 65 år, der bliver indlagt på
medicinske afdelinger på landets sygehus, er underernærede. Hver femte beboer i

Kost og Ernæringsforbundet foreslår, at der bliver sat fokus på problemet ved

plejeboligerne har tilsvarende problem.

at udarbejde en handlingsplan for underernæring, der kan hjælpe de mange
danskere, der får dårligere sygdomsforløb og livskvalitet som følge af manglende

Kigger man på ernæring og diabetes, så svarer over 70 procent af mennesker med

ernæring.

type 2-diabetes, at de ikke har fået hjælp af deres kommune til at ændre spisevaner
de sidste fem år. Mens hver tredje kræftpatient ifølge Kræftens Bekæmpelses

Blandt andet bør den kommende handlingsplan for underernæring indeholde:

barometerundersøgelse svarer, at de har haft brug for hjælp til at undgå
uhensigtsmæssig vægtændring eller underernæring. Og blandt de, der havde behov,

•

Nationale måltal for underernæring, herunder at ernæringsrisiko og

har 63 procent i mindre grad eller slet ikke fået hjælp til dette.

underernæring indgår i de nationale sundhedsdata og Regionernes Kliniske
Kvalitetsprogram (RKKP) og mål for nedbringelsen af forekomsten af

Kost og Ernæringsforbundet foreslår, at genoptræning jf. Sundhedslovens

ernæringsrisiko og underernæring.

§140 fremover eksplicit skal omfatte, at relevante udskrevne patienter tilbydes en
struktureret og professionel ernæringsindsats, så energi- og proteindepoterne er

•

Kvalitetsstandarder for ernæringsindsatser i kommuner og regioner, så det

fyldt op, og genoptræningen lykkes. Det vil få flere patienter på højkant hurtigere.

sikres, at borgerne får adgang til rette faggrupper og indsatser.
•

Kvalitetsstandarder for madudbud i kommuner, så vi sikrer, at den mad, der
tilbydes, lever op til næringsmæssige retningslinjer, og at den samtidigt er så
indbydende, at maden bliver spist.
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Over 70 pct. af mennesker med
type 2-diabetes får ikke hjælp
til at ændre deres spisevaner
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// 4

Hvad er en måltidsvært?

Styrk diætbehandling i psykiatrien

En måltidsvært har typisk en baggrund i et af de
ernæringsprofessionelle fag. Det kan være en ernæringsassistent,

// 5

Ansæt flere måltidsværter

ernæringsteknolog, økonoma eller professionsbachelor i ernæring og
Diætbehandling i psykiatrien er i dag et meget overset værktøj, hvor
sundhed.
udbuddet
Måltidsværter
på ingen arbejder som oftest på hospitaler, plejecentre,

Måltidsværter arbejder hver dag for at højne kvaliteten af måltidsoplevelsen ved at

måde kan følge med den efterspørgsel og behov, der er blandt patienterne.
døgninstitutioner eller andre steder, hvor det er afgørende, at beboere

stå for anretning og servering af maden. Her motiverer de til deltagelse i måltider

eller patienter får nok måltider og tilstrækkelig næring gennem

ved at forestå den praktiske og koordinerende rolle vedrørende anretning og

Patienter i psykiatrien, som også har en somatisk diagnose, kan have
maden.
god gavn af

servering af dagens måltider. Derudover har måltidsværten også en nøglerolle i at

diætbehandling sideløbende med deres psykiatriske behandling. Det skyldes, at visse

sikre, at ernæringstruede får tilbudt tilstrækkelig mad og måltider, samtidigt med

typer medicin medfører store vægtøgninger, ligesom patienter med spiseforstyrrelser,

at de bekæmper madspild. De sørger simpelthen for, at maden bliver spist, ved at

f.eks. tvangsoverspisninger, har meget ulige adgang til behandlingstilbud og til

hjælpe borgere og patienter med at vælge og få spist den mad, der er bedst for

ernæringsprofessionelle.

dem.

I dag er der meget få diætister ansat i psykiatrien, hvilket medfører måneders ventetid

Kost og Ernæringsforbundet foreslår, at man fra politisk side prioriterer

på meget få behandling flere steder i Danmark. De psykiatriske patienter er dermed

midler til at ansætte flere måltidsværter. Det vil højne borgernes sundheds- og

overladt til sig selv, hvis de er overvægtige eller lignende som følge af sygdom eller

ernæringstilstand, når de møder sundhedsvæsenet, og dermed skabe bedre og

psykiatrisk behandling. Det skal laves om.

mere bæredygtige sygdoms- og plejeforløb.

Kost og Ernæringsforbundet foreslår, at der igangsættes en national undersøgelse
af, hvor mange patienter, der kunne have gavn af diætbehandling i psykiatrien, så

Hvad er en måltidsvært?

problemets omfang kan blive belyst.

En måltidsvært har typisk en baggrund i et af de
ernæringsprofessionelle fag. Det kan fx være en

Kost og Ernæringsforbundet foreslår derudover, at der indføres behandlingsgaranti

ernæringsassistent, en ernæringsteknolog eller

opfulgt af en max-grænse for ventetid på behandling. Med det værktøj vil vi komme

en professionsbachelor i ernæring og sundhed.

denne store ubalance mellem udbud og efterspørgsel i adgangen til diætbehandling i

Måltidsværter arbejder som oftest på hospitaler,

psykiatrien til livs.

plejecentre og døgninstitutioner, hvor det er
afgørende, at beboere eller patienter får nok
måltider og tilstrækkelig næring gennem maden.
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I dag er der ca. 800.000
med nedsat livskvalitet og
funktionalitet pga. svær
overvægt

Lav systematisk ernæringsscreening
for særlige grupper
Kost og Ernæringsforbundet arbejder for, at danskerne skal have
så gode og skånsomme sygdomsforløb som muligt, når de bliver
indlagt på hospitaler. Noget af det, der kan forlænge og komplicere
indlæggelser, er underernæring og dehydrering. I dag ernæringsscreenes
der ikke systematisk, og derfor er det tilfældigt, hvem der tilbydes
ernæringsbehandling. Det ønsker vi at gøre op med.
Kost og Ernæringsforbundet foreslår,
•

at ernæringsscreening bliver en del af behandlingen for alle danskere,
uanset hvilket hospital eller plejecenter, de er tilknyttet,

•

at systematisk opsporing af ernæringsrisiko, underernæring og
dehydrering bliver skrevet ind i Sundhedsloven og bliver en del af
behandlingen for alle danskere, uanset hvor de bor, behandles eller
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Autoriser professionsbachelorer i
ernæring og sundhed

plejes.
Forekomsten af danskere med livsstilssygdomme er stigende. Og antallet af danskere med overvægt er
•

at alle patienter, syge og svækkede borgere, der er i ernæringsrisiko, er

steget fra 13,6 procent af danskerne i 2010 til 16,8 procent i 2017 ifølge Den Nationale Sundhedsprofil.

underernærede eller dehydreret, bliver tilbudt rettidige, målrettede og

Det betyder, at der i dag er omkring 800.000 danskere, der har nedsat livskvalitet og funktionalitet

individuelt tilpassede ernæringsindsatser.

som følge af deres svære overvægt. Samtidigt udvikler mange danskere forstyrret spisning og i værste
tilfælde spiseforstyrrelser på grund af dårlig vejledning af uuddannede og ukvalificerede kostvejledere og

•

at borgernes sundhedsdata fremover også omfatter ernæringstilstand

onlinecoaches.

og ikke-planlagt vægttab.
Desværre må vi erkende, at hjælp til livsomlægninger og erhvervelse af sundhedskompetencer i dag er en
På den måde kan vi få opsporet borgere med behov for indsatser,

jungle. Online-coaches, livsstilsguruer, kostvejledere og alternative behandlere er alle ubeskyttede jobtitler

igangsætte en systematisk indsats og få nedbragt antallet af patienter, der i

uden nogen form for faglig kontrol. Ved at autorisere professionsbachelorer i ernæring og sundhed med

dag indlægges og udskrives med dehydrering og underernæring.

studieretningen sundhedsfremme og diætetik og toningen sundhedsfremme og forebyggelse gør man
markedet mere gennemskueligt for de mennesker, der har brug for hjælp
Disse professionsbachelorer i ernæring og sundhed uddannes i dag til bl.a. at varetage kostvejledningen
og diætbehandlingen af patienter med overvægt og de store folkesygdomme som diabetes, KOL og
hjerte/kar. De kan varetage ernæringsindsatser til f.eks. småspisende, og løfter i dag mange opgaver i
sundhedsvæsenet, hvor de supplerer og aflaster sygeplejerskerne i kommuner, løfter sundhedsopgaver
under forløbsprogrammerne og varetager vægttabsforløb.
Kost og Ernæringsforbundet foreslår, at der gives autorisation til denne faggruppe, da det vil
løfte patientsikkerheden og kvaliteten af diætbehandling i det offentlige samt kostvejledning og
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livsstilsinterventioner af raske danskere, som nemt kan genkende og finde en ernæringsprofessionel
sundhedsperson med en offentlig anerkendt uddannelse.
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Hvem er Kost og
Ernæringsforbundet?
Kost og Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for
ca. 8.500 ernæringsprofessionelle, fx ernæringsassistenter, økonomaer,
professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister og
ernæringsteknologer. De kæmper hver dag for smagfuld og god ernæring og
vejledning for hundredtusindvis af mennesker på hospitaler, plejehjem, kantiner,
daginstitutioner og mange andre steder.
Kost og Ernæringsforbundet varetager medlemmernes interesser på
arbejdsmarkedet og i samfundet, for vi ved, at vores medlemmer giver næring
til et sundere Danmark. Medlemmerne arbejder med sundhedsfremme og
forebyggelse, ledelse, behandling samt professionel mad- og måltidsforplejning i
både den offentlige og den private sektor.
Forbundets medlemmer spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet – både
for den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet og for folkesundheden. For
mad giver livsvigtig energi, er forudsætningen for, at vores børn udvikler sig, og
giver livskvalitet for vores ældre. Den rette mad forebygger sygdomme, og den
forkerte mad eller underernæring kan forkorte liv. Derfor arbejder vi hver dag for
at tydeliggøre medlemmernes betydning for et sundere Danmark og forbedre
rammerne om deres arbejde. Læs mere på kost.dk

Yderligere information
Pressechef Tenna Hjortnæs Petersen
tpe@kost.dk - 41 59 44 46
Sundhedspolitisk konsulent Mie Lauwersen
mla@kost.dk - 31 63 66 07
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