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”Nålen er altid
indstillet på,  
hvad der gavner 
forbundets medlemmer, 
og hvordan de kan 
bidrage til et sundere 
Danmark.

Som fagforbund skal man kæmpe for sine medlemmer på mange fronter. 
For løn, for arbejdsvilkår, for uddannelse, for muligheder på arbejdsmarkedet 
og rigtig meget mere. Og det er netop Kost og Ernæringsforbundets kompas 
– nålen er altid indstillet på, hvad der gavner forbundets medlemmer, og 
hvordan de kan bidrage til et sundere Danmark. Vi kæmper for medlemmer-
nes interesser i en bred forstand. Det handler nemlig ikke kun om arbejdsvil-
kår. For Kost og ernæringsforbundet er det også vigtigt, at ernæringsprofessio-
nelle har en plads i vores velfærdssamfund og sundhedsvæsen. 

Forbundet har blandt andet forhandlet overenskomst i 2021 for de offentlige 
ansatte, hvor vi, trods en snæver økonomisk ramme, fik forhandlet lønstignin-
ger hjem til medlemmerne. Forhandlingerne, som vi bl.a. deltog i sammen med 
Sundhedskartellet, var med til at få sat ligeløn i det offentlige på dagsordenen. 
Endelig. Og det blev gjort med sådan en kraft, at der nu er blevet nedsat en 
lønstrukturkomité, der forhåbentlig grundlæggende skal gøre lønningerne 
mere retfærdige. Den slags sker kun, når man kæmper i fællesskab. 

Forbundet har også sikret, at nogle, men desværre ikke alle, medlemmer har 
fået del i den såkaldte vinterpakke på en milliard kroner til sundhedsvæsenet. 

Derudover er vi kommet med flere gode, konstruktive politiske udspil. Det har 
været med forslag til alt fra, hvordan vi reducerer CO2-aftrykket i de offentlige 
køkkener til, hvordan vi bliver bedre til at tænke ernæring ind i sundhedsvæse-
net, og hvordan skolemaden kan være med til at knække uligheden i sundhed. 
Vores udspil er blevet godt modtaget, politikerne lytter, og de første skridt er 
taget til endnu mere indflydelse på de områder i samfundet, hvor ernærings-
professionelle er med til at gøre en forskel for borgere i alle aldre. 

Du kan læse om alt dette og meget mere i denne beretning samt midtvejs- 
beretningen ”Bæredygtigt forbund”.

God læselyst. 

På vegne af hovedbestyrelsen 
Ghita Parry 
Formand 

Kære medlemmer

Læs også midtvejsberetningen 
Bæredygtigt forbund, midtvejs 
mellem 2019 - 2022 for det fulde 
overblik i perioden: kost.dk/gf22
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Kost og Ernæringsforbundet 
arbejder hver dag på at vare-
tage medlemmernes interesser 
politisk. Vi skal sikre, at mad, 
ernæring og sundhed er højt på 
dagordenen i Danmark, så vi kan 
skabe resultater for både med-
lemmer og samfundet. 

Kost og Ernæringsforbundet har formuleret en 
2025-strategi, der sætter kursen for forbundets 
arbejde frem mod 2025, så sekretariat og politi-
kere alle kæmper for de samme mål. Strategien 
er bygget op om fire mærkesager: 

- Ernæring i samfundet 
- Lighed i sundhed 
- Klimavenlig madproduktion 
- Medarbejdere til et sundt Danmark 

Mærkesag: Ernæring i samfundet 
Mad og ernæring skal tænkes systematisk ind 
i alle relevante dele af samfundet og være en 
integreret del af vores sundhedsvæsen og pleje 
og omsorg af ældre. Med den rette mad kan vi 

Politisk arbejde
// 2025-strategien

forebygge sygdom, med den rette diætbehandling kan vi 
sikre hurtigere helbredelse af patienter, og med den rette 
ernæringsindsats kan vi få rehabiliteringen til at lykkes. 
Men det kræver faglighed og en fokuseret indsats, som 
forbundets medlemmer kan bidrage til.  

Kost og Ernæringsforbundet har derfor udarbejdet 
sundhedsudspillet Næring til et sundere Danmark. I 
udspillet er der syv forslag til, hvor og hvordan vi skal 
sætte fokus på ernæring, særligt i sundhedsvæsnet 
og ældreplejen. Forslagene dækker bredt – lige fra 

hvordan vi sikrer, at ernæringsindsatsten tænkes på tværs 
af kommuner og regioner til, hvordan vi forbedrer borge-
res patientsikkerhed ved at autorisere flere professions-
bachelorer i ernæring og sundhed. Helt konkret arbejder 
forbundet på at få autoriseret professionsbachelorer i 
ernæring og sundhed med toningen sundhedsfremme 
og forebyggelse, da de løfter vigtige opgaver i forhold til 
folkesundheden. De bidrager på lige fod med eksempelvis 
udredning, behandling, sundhedsfremme og forebyg-
gelse, som andre sundhedspersoner i sundhedsvæsenet. 

Mærkesag: Lighed i sundhed 
Kost og Ernæringsforbundet vil gøre op med, at dansker-
nes sundhed skal afhænge af pengepung eller postnum-
mer. Derfor arbejder forbundet for lige adgang til både 
den rette ernæring og rette diætbehandling, for at være 
med til at bekæmpe ulighed i sundhed. 

 
 
 

Sundhedsudspil 

// 1  Alle danskere med behov skal tilbydes 
diætbehandling 

// 2 Udarbejd handlingsplan for  
underernæring 

// 3 Skriv ernæring ind i Sundhedsloven 

// 4 Styrk diætbehandlingen i psykiatrien 

// 5  Ansæt flere måltidsværter 

// 6  Lav systematisk ernæringsscreening for 
særlige grupper 

// 7 Autoriser professionsbachelorer i ernæring 
og sundhed

Særligt for ældre patienter, hvor ernæring er 
så afgørende, er der ingen undskyldning for, at 
ernæringsindsatser fortsat ikke er en vigtig del 
af behandlingen alle steder.
Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen, Appetit - 
Fagbladet for ernæringsprofessionelle, februar 2022

”

Eksempelvis er der stor geografisk forskel på for- 
delingen af madordninger i daginstitutioner og skoler. Det 
er et problem, når vi ved, at den rigtige ernæring er forud-
sætningen for glade børn, der udvikler sig, lærer og trives. 
Derfor kæmper Kost og Ernæringsforbundet for at få 
forældre og politikere til at se og anerkende den kæmpe 
værdi, madordninger har – for fællesskabet, børns trivsel 
og deres sundhed. Gode kostvaner og mod til at smage 
nye retter og råvarer grundlægges tidligt i livet, og derfor 
er sunde madordninger i daginstitutionerne en investe-
ring i fremtidens sundhed. 
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På skoleområdet foreslog Kost og Ernærings-
forbundet op til kommunalvalget i november 
2021, at man laver en forsøgsordning med 
brugerbetalingsfri frokostordning i folkesko-
len. I Sverige har man haft skolemad siden 
1970’erne, og en undersøgelse fra Lunds 
Universitet viser, at elever, der har fået skole-
mad, vokser mere og tager længere uddan-
nelse og derfor får en højere livsindskomst. 
Dette gælder ikke mindst børn fra sårbare 
hjem. Skolemad kan altså være med til at 
knække den økonomiske ulighed i samfundet – 
også i Danmark. 

Lighed i sundhed handler ikke mindst om lige 
adgang til ernæringsvejledning og diætbehand-
ling i Danmark. Kost og Ernæringsforbundet 
arbejder også for, at borgere får mere lige 
adgang til sundhedsfremmende, forebyggende, 
behandlende og rehabiliterende tilbud, der kan 
øge sundheden i samfundet. I dag er det op til 
den enkelte kommune, hvordan den prioriterer 
ressourcerne. Det betyder, at nogle borgere 
har meget lettere adgang til ernæringsprofes-
sionelle end andre. Det gør det svært for nogle 
borgere at få kvalificeret ernæringsvejledning 
og -behandling.

Mærkesag:  
Klimavenlig madproduktion 
Som en del af 2025-strategien har Kost og 
Ernæringsforbundet sat et mål om, at CO2e-ud-
ledningen fra indkøbte fødevarer i de offentlige 
køkkener skal nedbringes med 25% inden 
2025. Kost og Ernæringsforbundets bæredyg-
tighedsudspil 7 forslag til bæredygtige offentlige 
køkkener fra juni 2021 kommer med syv forslag 
til, hvor vi lykkes med det. Forslagene omhand-
ler blandt andet kompetenceudvikling af perso-
nalet samt krav om, at kommuner, regioner 
og stat skal fastsætte konkrete mål om nedsat 
CO2e-udslip og reduktion at madspild og el-, 
vand- og emballageforbrug. 

For der er et stort potentiale i at gøre de 
800.000 daglige offentlige måltider i det offent-
lige grønnere. Det understreger Klimarådet i 
rapporten Klimavenlig mad og forbrugeradfærd 
fra 2021, som Kost og Ernæringsforbundet 
har bidraget til. Forbundets medlemmer har 
allerede fagligheden og viljen til at skubbe på 
den grønne omstilling i køkkenerne. Men vi kan 
ikke klare det alene. Det kræver politisk opbak-
ning og nye kompetencer. 

Bæredygtighedsudspil

// 1 Der skal fortsat afsættes midler til 
kompetenceudvikling af ernærings-
professionelle de kommende år. 

// 2 Staten, regioner og kommuner skal 
alle sætte et mål om at reducere 
CO2e fra indkøbte fødevarer i de 
offentlige køkkener med 25%. 

// 3 Fastsæt konkrete mål i kommuner, 
regioner og stat om at reducere 
madspild, el- og vandforbrug samt 
forbrug af emballage i de offentlige 
køkkener. 

// 4  Beslut et nemt og tilgængeligt 
beregningsværktøj, der kan 
beregne CO2e-aftrykket fra hver 
enkelt fødevare. 

// 5 Opdater Anbefalinger for den 
danske institutionskost 

// 6 Gør bæredygtige fødevarer  
tilgængelige i indkøbsaftalen 

// 7 Madbudgetterne i det enkelte 
offentlige køkkener skal kunne 
rumme, at måltiderne er både 
bæredygtige, velsmagende og 
nærende.

Der er blevet taget godt imod forbundets 
bæredygtighedsudspil. Politikere i Folketinget 
har øremærket i alt 57 mio. kr. til bl.a. at gøre 
de offentlige køkkener grønnere og til efterud-
dannelse på AMU- og diplomniveau.

Mærkesag:  
Medarbejdere til et sundt Danmark 
Store dele af samfundets forsyningstropper 
forlader arbejdsmarkedet de kommende år. 
Det gælder også ernæringsassistenter. Derfor 
skal uddannelsen til ernæringsassistent priori-
teres højere, og der skal tiltrækkes dygtige 
elever. Vi skal have de rette kompetencer 
til rette job. Det kræver, at uddannelsen 
fortsat udvikles, så den matcher behovene i 
samfundet.

Samtidig skal der uddannes kompetente ledere 
til fremtidens køkkener, så vi sikrer viden og 
erfaring ved generationsskifte, ligesom vi skal 
sikre, at der er ernæringsfaglige professions- 
bachelorer til at sikre en stærk ernæringsind-
sats på tværs af kommuner og regioner.

Andet politisk arbejde 
Det er ikke kun gennem 2025-strategien, at 
Kost og Ernæringsforbundet søger politisk 
indflydelse. Det sker også gennem forskellige 
samarbejder på tværs af andre organisationer 
og politiske organer, hvor vi kan gøre en forskel 
og få forbundets mærkesager på dagsordenen. 

På sundhedsområdet har Kost og Ernærings-
forbundet eksempelvis bidraget til projektet: 
Sunde fødevarer til mennesker med diabetes. 
Projektet er lavet i samarbejde med Diabe-
tesforeningen, Sundhedsstyrelsen og andre 
organisationer, og har bl.a. resulteret i en 
indkøbsguide, som skal gøre det nemmere for 
mennesker med diabetes og andre forbrugere 
at vælge sundere fødevarer til, samt et idékata-
log til detailhandlen. 

I projektet Godhavn 360 grader på en behand-
lingsinstitution for anbragte børn og unge har 
forbundet deltaget i et udviklingssamarbejde 
omkring fornyet faglig praksis, der inkluderer 
mad og måltider som en del af målgruppens 
behandlingsforløb og sundhedsdannelse.       

Forbundet og mange medlemmer har bidraget 
til Sundhedsstyrelsens inspirationssite sst.dk/
bedremåltider, der giver eksempler på bedste 
praksis omkring ældres måltider. 

Det er et tæskegodt forslag, og det er dejligt at have 
en fagforening, som presser på for at skabe stærkere, 
dygtigere og inspirerende medarbejdere, der kan guide 
os andre. Når man får mad derude, som følger kost- 
rådene og smager godt, vil flere tænke, at det også kan 
lade sig gøre derhjemme med plantebaseret mad, flere 
bælgfrugter, mere fisk, mindre kød eller kylling frem for 
oksekød.
Rasmus Prehn (S), fødevareminister, Politiken, juni 2021

”

7
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I foråret 2021 forhandlede Kost 
og Ernæringsforbundet overens-
komstaftaler for de offentligt 
ansatte medlemmer. Forhand-
lingerne var desværre præget af 
corona-pandemien, som gjorde 
det økonomiske råderum mindre. 

Alligevel lykkes vi med at få lønstigninger i både 
stat, regioner og kommuner, hvilket er positivt, 
når man tænker på det økonomiske bagtæppe.  
I staten landede lønstigningen på 4,42%.  
I regionerne på 5,02%. Derudover er der 
aftalt et projekt, der skal afsøge, hvordan de 
ernæringsfaglige specialistkompetencer kan 
bruges nu og i fremtiden. I kommunerne er 
lønstigningen også på 5,02%, og derudover 
kom der også en lavtlønspulje, hvor to tredje-
dele af forbundets medlemmer fik del i de 
ekstra lønstigninger, samt et udviklingsprojekt 
der skal sætte fokus på ernæringsfaglig indsats 
og rehabilitering i hjemmeplejen. 

Både lønstigningerne, projektet i regionerne 
samt lavtlønspuljen og udviklingsprojektet 
om hjemmeplejen i kommunerne er skridt i 
den rigtige retning for at skabe bedre løn- og 
arbejdsvilkår for ernæringsprofessionelle.

Men der er stadig meget at kæmpe for. 
Desværre. For OK21 fik også for alvor sat 
fokus på de urimelige lønsystemer, der styrer 
lønningsposerne i det offentlige. De traditio-
nelle kvindefag, som eksempelvis ernærings-
professionelle, ligger langt bagud lønmæssigt 
i forhold til andre faggrupper. I kølvandet på 

OK21 blev der nedsat en lønstrukturkomité. 
Den skal se på de strukturelle lønforskelle 
mellem de forskellige faggrupper i den 
offentlige sektor, samt fremlægge en rapport 
om lønudviklingen i den offentlige sektor og 
belyse fordele og ulemper af ændringer af 
lønsystemet. 

Kost og Ernæringsforbundet er spændt på at 
se, hvad komiteen kommer frem til med deres 
rapport, som skal være færdig senest i udgan-
gen af 2022. Forbundet vil arbejde stenhårdt 
for, at resultatet bliver bedre løn til medlem-
merne, herunder de lavest lønnede og generelt 
mere ligeløn til de forskellige faggrupper i den 
offentlige sektor. Det er på tide, at der rettes 
op på årtiers skævhed. Samtidig ser forbundet 
allerede nu frem mod de næste overenskomst-
forhandlinger i foråret 2024, hvor vi igen vil 
sætte medlemmernes løn- og arbejdsvilkår på 
dagsordenen.

I Grønland og på Færøerne repræsenterer de 
to regionsformænd Kost og Ernæringsforbun-
det direkte i forhandlingerne om de offentlige 
overenskomster og i marts 2022 kom den nye 
OK20-overenskomst i hus på Færøerne.

På det private arbejdsmarked spiller Kost og 
Ernæringsforbundet også en væsentlig rolle for 
medlemmerne. Vi har overenskomst med flere 
private arbejdsgivere, som sikrer ordentlige 
ansættelsesvilkår og løn. Igennem Fagbevægel-
sens Hovedorganisation (FH) har vi indflydelse 
på de private overenskomstforhandlinger 
med de private arbejdsgiverorganisationer og 
sikrer derigennem forbundets medlemmers 
rettigheder. 

Overenskomstaftaler
// ligeløn
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Events // medlemsudvikling 

 
Både de regionale og nationale events er 
populære. For eksempel deltog omkring 500 
i temamødet ’De officielle Kostråd – godt for 
sundhed og klima” som blev afholdt i starten 
af 2021, mens et oplæg om dysfagi i Region 
Midtjylland måtte gentages for at imødekomme 
efterspørgslen. 

Regionerne
I regionerne bliver der afviklet mange forskel-
lige arrangementer. De regionale events kan 
være arbejdspladsbesøg for studerende og 
elever, inspirationsdage, hvor medlemmer kan 
besøge eksempelvis kafferisterier eller eksperi-
mentere med surdej. Det kan også være kurser 
for tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljøre-
præsentanter, som ruster dem bedre til arbej-

det som tillidsvalgt. De lokale arrangementer 
styrker både fagligheden og fællesskabet.

På landsplan er der også stor opbakning til 
events og aktiviteter som temamøder, og 
de større begivenheder som Maddag og 
Ernæringsugen. 

Maddag
Omkring 20.000 børn har deltaget i Maddag, 
der sætter fokus på madordninger i daginsti-
tutioner. Takket være den store opbakning 
fra medlemmerne, får mange institutioner 
besøg af politikere og presse i forbindelse 
med Maddag, og det er en god mulighed for 
at vise omverdenen, hvad mad og ernæring 
kan i forhold til ulighed i sundhed, udvikling og 
trivsel.

Ernæringsugen
De seneste to år har Kost og Ernæringsfor-
bundet være med til at afvikle Ernærings-
ugen, der sætter fokus på underernæring. Til 
Ernæringsugen kunne medlemmer og andre 
praktikere oprette og fortælle om lokale eller 
virtuelle events, som andre kunne tilmelde sig. 
Aktiviteterne fokuserede på forskellige dele 

af problemstillingen og bidrog alle til at vise 
ernæringsfaglige kompetencer, sætte underer-
næring på dagsordenen og dele viden om 
underernæring

Ledere
De seneste par år har forbundet også har haft 
øget fokus på at lave events målrettet ledere. 
Corona-pandemien har stillet krav til ledere 
mange steder. Lederne drøfter ofte beslutnin-
ger i samarbejde med tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentanter, men beslut-
ningerne har oftere skulle træffes hurtigt, da 
meget har været uforudsigeligt under pande-
mien, ligesom det mange steder har været en 
udfordring at få vagtskemaerne til at hænge 
sammen. Derfor har Kost og Ernæringsforbun-
det tilpasset sine events til ledere, så de kan 
blive klædt bedst muligt på til at håndtere nye 
udfordringer. 

AMR og TR
Forbundet har også fokus på, at arbejdsmil-
jørepræsentanter bliver rustet så godt som 
muligt til at varetage deres vigtige rolle. Bl.a. et 
årligt efteruddannelseskursus, ligesom der på 
’Fællestræffet’, der er et årligt tilbagevendende 
arrangement for arbejdsmiljø- og tillidsrepræ-
sentanter, har været fokus på at styrke samar-
bejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og 
tillidsrepræsentanter.

Nye erfaringer - nye fællesskaber
Corona har gjort det nødvendigt at gøre mange 
events online. På den måde kunne vi til trods 
for pandemien gennemføre mange aktivite-
ter - både regionalt og på landsplan. Desuden 
har de nye erfaringer med onlinemøder givet 
forbundet og medlemmerne et digitalt fælles-
skab, hvor vi fortsat har delt vores stærke faglig-
hed med hinanden på tværs af landet.

Kost og Ernæringsforbundet 
arbejder hele tiden på at udvikle 
og afholde spændende, faglige og 
lærerige events. Uanset størrelse 
skal de bidrage til medlemmer-
nes udvikling, faglighed og fæl-
lesskab. 

1110
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Hovedbestyrelsen demonstrerer 
for ligeløn foran Christiansborg
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Vi hjælper dig med at få det 
arbejdsliv du drømmer om.

Vi er frontkæmper for dit fag og 
holder dig opdateret.

Vi spiller en aktiv rolle i samfundet 
og deltager i samfundsdebatten.

Sammen gør 
vi Danmark 
sundere

Bliv medlem
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Forbundet indefra

Kost og Ernæringsforbundet varetager medlemmernes interesser på arbejds-
markedet og i samfundet. Forbundets medlemmer spiller en afgørende rolle i 
velfærdssamfundet – for den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet og 
for folkesundheden. For måltider og ernæring giver livsvigtig energi, er forud-
sætningen for, at vores børn udvikler sig, og giver livskvalitet for vore ældre 
og syge. Den rette mad forebygger og helbreder sygdomme, og den forkerte 
mad eller underernæring forkorter vores liv. Derfor arbejder vi hver dag for 
at tydeliggøre medlemmernes betydning for et sundere Danmark og for at 
forbedre rammerne om deres arbejde.

Kost og Ernæringsforbundet er den eneste fagforening, der via mad, kost og 
ernæring arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse, ledelse, behand-
ling, rehabilitering og produktudvikling samt professionel mad- og måltidsfor-
plejning i både den offentlige og den private sektor. De forskellige uddannelser 
og arbejdsopgaver er bundet sammen af et stærkt professionsfagligt fælles-
skab, der bygger på fælles værdier, erfaringer og faglige normer. 

Kost og Ernæringsforbundet forhandler bl.a. løn og  
arbejdsvilkår, rådgiver om arbejdsliv, faglig udvikling 
og karriere, giver juridisk bistand og personlig rådgiv-
ning om løn og ansættelsesforhold. 

I 2021 gennemførte Kost og Ernæringsfor-
bundets sekretariat og tillidsrepræsentanter 
2.965 lønforhandlinger for medlemmerne. 
Det var 30% flere end i 2020.

Kost og Ernæringsforbundet talte pr.  
1. januar 2022 ca. 8.200 medlemmer.
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Tillidsrepræsentanter
Pr. 1. januar 2022 var lidt over 180 medlemmer 
tillidsrepræsentanter for andre medlemmer 
af forbundet, og mellem 1. januar 2018 og 1. 
januar 2022 har 99 tillidsvalgte gennemført 
forbundets uddannelse for tillidsrepræsen-
tanter. Det er dog kun omkring halvdelen af 
forbundets medlemmer, der har en tillids-
repræsentant, og det er for få. Derfor bliver 
forbundet ved med at rekruttere og uddanne 
tillidsvalgte. Så hvis du sidder med en tillids-
repræsentant i maven, vil dine kollegaer helt 
sikkert blive glade for, at du melder og uddan-
ner dig. Sammen er vi nemlig stærkest. 

Vi har professionaliseret rekrutteringsindsatsen 
det seneste år, og derigennem er det lykkedes 
at få 22,3% flere til at melde sig ind i 2021 i 
forhold til 2020. Men bl.a. grundet demografisk 
modvind, kræver dette område forstærket 
fokus også de kommende år. 

Medlemsundersøgelse
I 2020 gennemførte forbundet en medlemstil-
fredshedsundersøgelse. Den viste, at de fleste 
af medlemmerne er glade for deres medlem-
skab. Det gælder især, hvis man som medlem 
er i kontakt med forbundet af den ene eller 
anden årsag, ikke mindst bliver kontakten med 
regionsformændene værdsat. Det kan fx være 
i form af bisidder-hjælp. Regionsformændene 
lægger et stort arbejde i at hjælpe medlem-
merne med diverse problemstillinger, og de 
samarbejder også med medlemmerne, fx i 
forbindelse med arrangementer i regionerne.

Herudover benytter mange sig af hjælp til 
lønforhandlinger og kontakt til forbundet via 
tillidsrepræsentanter. 

Mange svarede i medlemsundersøgelsen, 
at hvis de blev formand i dag, ville de som 
det første forbedre medlemmernes løn- og 
arbejdsvilkår. Derfor gør Kost og Ernærings-
forbundet en indsats for at forbedre netop 
disse vilkår. Blandt andet ved at uddanne 
tillidsrepræsentanter, men også ved at forsøge 
at gennemføre årlige lønforhandlinger for jer. 
For det virker. 

Ifølge medlemsundersøgelsen er der stor 
tilfredshed med de mange events, Kost og 
Ernæringsforbundet er vært for. Mange har 
givet udtryk for, at events og møder er med til 
at øge både fællesskabet og fagligheden. Derfor 
afholder forbundet mange events. Siden den 
seneste Generalforsamling i 2019 har Kost og 
Ernæringsforbundet afholdt i alt 292 events, 
trods nedsat aktivitet og aflysninger pga. 
corona mv. 

Medlemsundersøgelsen viste også, at der 
blandt medlemmerne er et ønske om et 
forbedret image og medlemsfællesskab. Derfor 
er der lavet en ny hjemmeside, opdateret 
medlemsmateriale og styrket indsatsen på 
sociale medier. Fagbladet er også blevet 
fornyet med nyt navn ’Appetit – Fagbladet for 
ernæringsprofessionelle’, og indeholder nu 
nye formater, så vi endnu bedre kan fortælle 
medlemmernes historier og om det seneste 
inden for kost og ernæring. 

Tema Kost og Ernæringsforbundets 
gennemsnit fra 0-100  

Andre fagforeningers 
gennemsnit fra 0-100

Tilfredshed 74 70 

Image 79 75 

Troværdighed 82 78

Tidssvarende 77 72

Rådgivning 79 78
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Alliancer
// Samarbejder

For når vi skal sikre medlemmernes interesser bedst muligt, er der en stor styrke i fællesska-
ber, ikke mindst, når det gælder politisk indflydelse, overenskomster og vilkår for arbejds-
livet. Derfor er Kost og Ernæringsforbundet et aktivt medlem af Fagbevægelsens Hovedor-
ganisation (FH), der samler det meste af fagbevægelsen og sikrer direkte indflydelse på den 
politiske udvikling i Danmark, fx gennem trepartsforhandlinger. Når Corona har presset det 
danske arbejdsmarked, så har FH været afgørende for at skabe klarhed, ordentlige vilkår og 
målrettet rådgivning for forbundets medlemmer. 

Også når forbundet forhandler overenskomster, er der styrke i fællesskaber. Det er gennem 
fællesskaberne, at vi kan sikre vores medlemmer ekstra styrke ved forhandlingsbordet. 
Selvom der har været udfordringer i de seneste år, så er det lykkedes at holde sammen på 
fagbevægelsen og dermed fortsat stå samlet overfor arbejdsgiverne. 

På det kommunale og regionale område forhandler vi gennem Forhandlingsfælleskabet om 
de generelle vilkår som lønudvikling, barsel og ferie - og gennem Sundhedskartellet om de 
mere specifikke vilkår for vores faggrupper. Tilsvarende forhandler vi gennem Centralorga-
nisationernes Fællesudvalg (CFU) om de generelle vilkår for de statsansatte medlemmer og 
gennem Centralorganisationen af 2010 (CO10) om de specifikke vilkår for vores grupper. 

FTFa
Kost og Ernæringsforbundet har et tæt samarbejde med FTFa, som er a-kasse for forbun-
dets faggrupper. Det betyder, at vi kan hjælpe og rådgive endnu bedre i forhold til medlem-
mernes situation. Eksempelvis under større nedskæringer eller kriser på en arbejdsplads 
er Kost og Ernæringsforbundet sammen med FTFa taget ud for at vejlede, støtte og rådgive 
medlemmer. Samtidig kan vi samarbejde om udviklingen på arbejdsmarkedet med FTFa og 
bedre være i stand til at håndtere ledighed, rekrutteringsudfordringer og opkvalificering/
efteruddannelse. 

Kost og Ernæringsforbundet er med i en række forskellige  
nationale og internationale politiske såvel som faglige allian-
cer og samarbejder. Alle alliancer er udvalgt med henblik på at 
fremme medlemmernes faglighed, vilkår og arbejdsmarked. 
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Events // medlemsudvikling 

Kost og Ernæringsforbundet samarbejder også 
med European Federation of the Associations 
of Dietitians (EFAD) og International Confede-
ration of Dietetic Assosiations (ICDA). EFAD 
arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for 
’dietitians’ i Europa, mens ICDA repræsenterer 
’dietitians’ fra hele verden. 

FaKD
FaKD - Fagligt selskab af Kliniske Diætister 
koordinerer og samarbejder tæt med sekreta-
riatet og forbundets politikere om ernærings-
faglige og sundhedsfaglige dagsordener, så vi 
sikrer maksimal indflydelse på diætisters faglig-
hed og arbejdsvilkår. Der er cirka 700 diætister, 
der er medlem af FaKD og dermed Kost og 
Ernæringsforbundet.

ONCA
Kost og Ernæringsforbundet er en del af den 
internationale kampagne ONCA; Optimal 
Nutritional Care for All. Her kan vi sammen 
med andre stærke aktører skabe faglig og 
politisk opmærksomhed på ernæringsrisiko 
og behandling. Sammen er vi værter for 
ONCA-konferencen i København i 2022. 

Alliancen mod ulighed i sundhed 
Kost og Ernæringsforbundet er ligesom FaKD 
med i Alliancen mod ulighed i sundhed. Her 
sætter forbundet fokus på vores politiske 
mærkesager og projekter, som er med til at 
sikre lighed i sundhed og behandling. 

Rådet for sund mad
Sammen med 27 andre organisationer er Kost 
og Ernæringsforbundet en del af Rådet for 
sund mad, der arbejder for, at danskere skal 
spise sundere. Det er en dagsorden, som går 
hånd i hånd med forbundets mærkesager om 
at sætte fokus på ernæring i samfundet og 
lighed i sundhed. Forbundets deltagelse i rådet 
er med til at styrke forbundets positioner og 
politiske interessevaretagelse. 

Øvrige
Overvægt og underernæring mindsker livskvali-
teten for den enkelte og er dyrt for samfundet. 
Derfor er Kost og Ernæringsforbundet med i 
mange af de partnerskaber og alliancer, der 
sætter fokus på de to ernæringsmæssige 
udfordringer. Kost og Ernæringsforbundet er 
fx en del af Alliancen mod Underernæring, 
der er et samarbejde, vi har igangsat sammen 
med Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) 
og Landbrug & Fødevarer. Desuden deltager 
flere sundhedsorganisationer og patientfor-
eninger. Derudover er forbundet en del af en 
tværfaglig følgegruppe for Nationalt Center 
for Overvægt, som er etableret på Aarhus 
Universitetshospital. 

Kost og Ernæringsforbundet gør en stor indsats for at fortælle og 
vise omverdenen, hvor vigtig en rolle forbundets medlemmer har, 
og hvor meget de kan, hvis de får de rette ressourcer. 
 
Indsatsen indebærer en øget tilstedeværelse i debatten og i medierne - herunder aviser, 
radio, tv og sociale medier. Både formandskabet og regionsformændene skriver ofte debat-
indlæg til nationale og regionale aviser og bliver interviewet til trykte og elektroniske medier. 
Eksempelvis bragte Politiken i juni 2021 en stor artikel med næstformand Michael Allerup 
Nielsen om bæredygtighedsudspillet, og formanden var op til kommunalvalget i november 
2021 i TV2 Nyhederne med et budskab om madordninger i skoler. Maddag i september 
blev beskrevet vidt og bredt i mange lokale medier takket være mange medlemmers lyst til 
at tage imod politikere og presse. 

// 305 omtaler i skrevne medier i 2021 //

Hertil kommer løbende kommunikation på forbundets sociale medier, der får flere og flere 
følgere, der tæller både medlemmer, men også politikere og organisationer. 

Herudover holder forbundets politikere og sekretariat løbende møder med ministre, politi-
kere, organisationer og embedsmænd.

Og indsatsen betaler sig. Kost og Ernæringsforbundet tilstedeværelse i den offentlige debat 
giver gevinst. Som tidligere nævnt har fødevareministeren kaldt forbundets klimaudspil for 
’tæskegodt’, og ved sin tale til Folketingets afslutningsdebat i maj 2021 fremhævende stats-
ministeren ernæringsassistenters potentiale i forhold til den grønne omstilling. 

Kost og Ernæringsforbundet 
sætter dagsordenen

Aldrig har vi stået stærkere. Men vi risikerer, at vi 
ikke kan høste gevinsterne af Danmarks grønne 
forspring, hvis vi mangler faglærte. Vi har brug 
for [...] ernæringsassistenter til at varetage 
den bæredygtige omstilling i de professionelle 
køkkener. Den grønne omstilling kræver faglært 
arbejdskraft.

Mette Frederiksen, statsminister
Folketingets afslutningsdebat, maj 2021

”
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Forbedret medlemsservice 
Forbundet arbejder hver dag på at yde 
den bedste service for medlemmerne. 
Udover at tilbyde juridisk bistand og 
lærerige events, har vi også lavet en 
række nye tiltag. 

Forbundets hjemmeside og fagblad har begge fået et 
nyt udtryk, og derudover har hjemmesiden også fået en 
chat-funktion, så det nu er muligt at komme i kontakt med 
os i vores åbningstid via hjemmesiden. Vi besvarer over 
5.000 opkald hvert år - langt de fleste fra medlemmerne. 
Hertil skal lægges de godt 2.000 opkald, som regionsfor-
mændene besvarer og håndterer regionalt. 

Sekretariatet vil gerne mere i kontakt med medlemmerne, 
og derfor ringer vi medlemmerne op for høre, om de har 
brug for forbundets hjælp. Ca. 10% af medlemmerne 
kontaktes årligt. 

23

For at gøre det nemmere for nye medlemmer at 
melde sig ind, kan man blive ringet op inden for 24 
timer i hverdagene, hvis man ønsker det. Forbun-
det har også udvidet åbningstiderne, så man om 
torsdagen kan få telefonisk hjælp helt frem til kl. 
17, hvilket medlemmerne har taget godt imod.  

Kost og Ernæringsforbundet vil gerne gøre det så 
nemt og godt som muligt for vores medlemmer 
at være en del af den eneste fagforening kun for 
ernæringsprofessionelle. Kost og Ernæringsfor-
bundet vil hele tiden gøre vores bedste for at 
udvikle forbundets service, så vi hjælper medlem-
merne, uanset hvor de er i deres arbejdsliv og, 
hvilke problemer de står med. Vi vil presse på 
for, at medlemmernes faglighed bliver bragt i 
spil i mange flere sammenhænge, vi vil løbende 
arbejde for at medlemmernes faglighed bliver 
anerkendt og udviklet, og vi vil hele tiden kæmpe 
for, at medlemmerne har de bedst mulige vilkår at 
arbejde under. Ligesom vi har gjort i snart 100 år.
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