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Af Mette Theil, formand, FaKD

Vi går sommeren i møde, og hvis vi får 
høje temperaturer, plejer medierne 
at blive fyldt med spalter om de gode 
dråber. Hvad bør man drikke, hvor går 
grænsen i forhold til, hvad der er for lidt 
eller for meget osv. Væske er livsvigtigt, 

og behovet er stort i varmen, men væskebehovet omtales ofte 
meget generelt. Vi ved dog, at væskebehov er individuelt, og at 
det varierer på tværs af bl.a. alder, aktivitetsniveau og sygod-
msdiagnose. I dette nummer af Diætisten vil I blive klogere på, 
hvor komplekst et område væske egentlig er.

I dit daglige arbejde har du sikkert oplevet fokus på patientens 
væskeindtag og væsketerapi. Det er en læge- og sygeplejefag-
lig opgave at sikre et sufficient væskeindtag, og det er en helt 
normal procedure, at væske in- og output registreres. Jeg kunne 
godt ønske mig, at der var lige så stort fokus på ernæringen og 
ernæringsterapien, som der er på væskeområdet. Men vores 
væskedepoter rækker ikke så længe som vores energireserver, 
hvilket nok er en af årsagerne til, at væsketerapien er mere 
”akut” end ernæringsterapien. Kost og væske følges dog ad. 
Nogle patienter kan få dækket noget af deres væskebehov gen-
nem kosten, og andre får dækket deres næringsbehov gennem 
væsken. En person, som ikke drikker nok, har sjældent en stor 
appetit, og en person med stor tørst kan have en underliggende 
sygdom. Begge problemstillinger er væsentlige at have for øje i 
vores daglige arbejde. 

Det tværfaglige samarbejde omkring diætbehandlingen er frem-

hævet tydeligt i den længe ventede vejledning om underernæ-
ring fra Sundhedsstyrelsen. FaKD har været med i arbejdsgrup-
pen fra start til slut, og vi er godt tilfredse med resultatet. I kan 
læse mere om vejledningen på de næste sider, og vi håber, at I 
vil tage godt imod den – der er brug for jeres hjælp til at udbre-
de kendskabet til den i praksis. Vejledningen fremhæver mange 
problematikker, hvor vi som faggruppe er en del af løsningen. 

I maj måned kom der også endelig aftale om Sundhedsrefor-
men, og heri er der fokus på et sammenhængende, nært og 
stærkt sundhedsvæsen. Særligt ser vi gode takter omkring 
kvalitetspakker målrettet patientrettet forebyggelse for borgere 
med kroniske sygdomme. Aftalen lægger eksempelvis vægt på 
patientrettede forebyggelsestilbud af høj kvalitet i kommunerne, 
bl.a.  i form af bedre og mere ensartede tilbud ift. kostomlæg-
ning. Diætister er også nævnt som en faggruppe til nærhospita-
lernes ambulatorier. 

Med Sundhedsstyrelsens vejledning i relation til underernæring 
og den nye sundhedsreform ser jeg gode muligheder i forhold 
til, at vi naturligvis også bliver inddraget i behandlings- og fore-
byggelsesopgaver i fremtidens sundhedsvæsen. For at sikre et 
robust sundhedsvæsen skal vi kunne samarbejde og måske løse 
nye opgaver, for der mangler ressourcer overalt i sundhedsvæse-
net. Hvordan dette løses regionalt, kommunalt eller ved hjælp af 
et mere digitalt samarbejde, er der ikke nogen konkrete bud på 
endnu. Men jeg synes, vi skal gå på sommerferie velnærede og 
velhydrerede og glæde os over, at der er mere fokus på ernæ-
ringsindsatser og ”kostomlægning” (vi læser: diætbehandling) 
end nogensinde før. 
        God sommer
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