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Vi giver næring til et sundere Danmark
Sundhed og mad er tæt forbundet. For mad kan give  

glæde, mad giver livsvigtig energi, mad er forudsæt-

ningen for, at vores børn kan lære og udvikle  sig og 

de voksne hver dag kan yde deres bedste på  jobbet. 

Mad giver livskvalitet for vore ældre. Den rette  mad 

kan forebygge sygdom, og den forkerte mad kan  

gøre os syge og forkorte vores liv.

Mad kan sikre, at vi hurtigt kommer os over en sygdom,  

og at kroppen kan bruge behandlingen mest muligt  

effektivt. Og mad og fyldte energidepoter er også  

forudsætningen for, at et genoptræningsforløb lykkes,  

og vi hurtigt genvinder kræfter, livskvalitet og førlighed.

Netop fordi mad og ernæring betyder så meget for 

vores liv, fra  vugge til grav, tages det måske for givet 

for mange, og  betydningen for udvikling, trivsel, 

livskvalitet,  behandlingsforløb eller genoptræning 

overses eller glemmes helt undertiden.

Kost og Ernæringsforbundets medlemmer betyder  

meget for borgernes liv i dag, men netop fordi vores  

faglighed, og alt det vores medlemmer kan, er så vigtig  

for et sundt Danmark, skal vi fylde endnu mere. 

Forbundets faglighed skal være en naturlig og 

integreret del af  sundhedspolitikken i Danmark, og 

den er  forudsætningen for, at vi kan knække ulig-

heden i  sundhed.

Derfor har vi en vision om, at

Kost og Ernæringsforbundet skal være en  
central sundhedsaktør på alle niveauer i  
Danmark. Vi giver næring til et sundere
Danmark.
Forbundets vision er, at medlemmernes faglighed 

tænkes ind,  inddrages og bruges overalt, hvor det er 

relevant, for at  skabe mere lighed i sundhed, fore-

bygge sygdomme,  sikre gode behandlings- og 

genoptræningsforløb og  skabe livskvalitet for 

danskerne. Uanset om det er i  kommuner, regioner, 

stat eller på de private  arbejdspladser. Den rigtige 

næring er en vigtig  byggesten til et bæredygtigt

sundhedsvæsen og en sund befolkning.

Ved at kæmpe for forbundets vision, kan vi skabe bedre  

betingelser for vores medlemmers arbejde og sikre, at  

deres faglighed og indsats værdsættes. Vi skal være til  

stede i medlemmernes liv, når deres arbejdsliv er på det  

højeste, og vi skal hjælpe dem op, hvis de falder i  

tilværelsen og har brug for en stærk hånd.

Forbundet skal bidrage til, at fagligheden hele tiden  

udvikles, og vi skal kæmpe for, at medlemmerne  

behandles fair og med respekt i deres arbejdsliv. Kort  

sagt er vores mission, at

Vi er et nærværende forbund, og det  
stærkeste faglige fællesskab for  
ernæringsprofessionelle. Vi kæmper for, at  
medlemmerne lykkes og deres  arbejde 
påskønnes og anerkendes.
Det er det, der driver os hver dag, når vi går på arbejde  

for Kost og Ernæringsforbundets medlemmer, hvad 

enten vi er hovedbestyrelse, regionsformænd,  

regionsmedlemmer, tillidsvalgte, formandskab,  

medarbejdere eller ledelse.

I denne strategi kan du læse meget mere om, hvilke  

politiske mål, vi har for vores forbund frem mod 2025,  

og hvordan vi vil nå dem. Det er et fælles arbejdsred-

skab, der skal give sekretariatet og  hovedbestyrelsen de 

samme pejlemærker for de kommende fem års arbejde. 

Mission, vision,  mærkesager og kernefortælling vil blive 

offentliggjort på  kost.dk.

God læselyst.

På hovedbestyrelsens vegne

Ghita Parry

Formand for Kost og Ernæringsforbundet
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Lighed i sundhed: Sundhed skal  ikke afhænge af 
din pengepung eller postnummer.

Ernæring i samfundet: Mad, kost og 
ernæring skal  tænkes ind i alle relevante 
dele af dit liv  og i samfundet.

Klimavenlig madproduktion: C02-udledningen fra 
madproduktionen i de offentlige  køkkener skal 
nedbringes med 25 procent  inden 2025.

Medarbejdere til et sundt Danmark: For at sikre et 
grønt og sundt samfund, kræver  det flere 
kompetente faglærte.

Forbundets  
mærkesager
POLITISKE MÅL



Lighed i sundhed

Sundhed skal ikke  afhænge af din pengepung eller
postnummer.

Alle børn i daginstitutioner og skoler skal opleve fællesskabet omkring et  

sundt måltid mad hver eneste dag - uanset hvor de bor eller hvad deres  

forældre tjener. Det skal være lige så naturligt, at vores børn i skole og  

daginstitution lærer at spise sundt, som det er, at de i dag lærer at læse,  

skrive, regne og bevæge sig. Det skal støtte op om familiernes arbejde 

med gode kostvaner i hverdagen.

Den rigtige ernæring er forudsætningen for glade børn, der udvikler sig,  

lærer og trives. Derved lægges sporene til at få mere lighed i sundhed i  

fremtiden.

Samtidig skal alle, der vil lægge deres livsstil om, have hjælp til dette, og 

alle med behov skal tilbydes relevant diætbehandling – uanset hvor de 

bor, hvad de fejler, hvor de er i deres liv, uddannelsesmæssig baggrund

eller hvor meget de tjener.



Ernæring i samfundet

Mad, kost og ernæring skal tænkes ind i
alle relevante dele af dit liv og i samfundet.

Med den rette mad kan vi forebygge, at folk bliver syge, med den rette

diætbehandling kan vi sikre hurtigere helbredelse af patienter, og med 

den rette ernæringsindsats kan vi få genoptræningen til at lykkes.

Derfor skal mad, kost og ernæring tænkes systematisk ind i alle relevante 

dele af samfundet, og være en integreret del af vores sundhedsvæsen og 

pleje og omsorg af de ældre. Det kræver en opsøgende og systematisk 

indsats. For mad og ernæring er for vigtigt til at overlade til

tilfældighederne.



Klimavenlig madproduktion

C02-udledningen fra  madproduktionen i de 
offentlige køkkener skal  nedbringes med 25 
procent inden 2025.

800.000 daglige måltider i det offentlige belaster klimaet. Derfor skal  

måltiderne gøres grønnere. Det er en effektiv og billig vej til et 

bæredygtigt Danmark. Alle politikere skal sætte ambitiøse mål for at  

skabe grønnere køkkener, og samtidig prioritere, at de ernærings-

professionelle sikres de rette kompetencer til at løse denne vigtige

samfundsopgave, uden at gå på kompromis med ernæringen.



Medarbejdere til et sundt Danmark

For at sikre et grønt og sundt samfund, kræver  det flere 
kompetente faglærte.

Store dele af samfundets forsyningstropper forlader arbejdsmarkedet de  

kommende år. Derfor skal uddannelsen til ernæringsassistent prioriteres  

højere, og der skal tiltrækkes dygtige elever. Vi skal have de rette  

kompetencer til rette job. Det kræver, at uddannelsen fortsat udvikles, så

det matcher behovene i samfundet. 

Samtidig skal der uddannes kompetente ledere til fremtidens køkkener, så vi 

sikrer viden og erfaring ved generationsskift. 
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