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Af Mette Theil, formand, FaKD

FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling 
var meget synlige på dette års folkemøde 
og blev også italesat på Kost og Ernærings-
forbundets generalforsamling i Vejle i maj. 
Verdensmålene rummer mange elementer, 
hvor vi som diætister kan spille en vigtig 

rolle. 

Verdensmål nummer 17 handler om ”partnerskaber for handling”, 
og i ethvert partnerskab forudsættes et samarbejde. Samarbejde 
er naturligt for mange af os, da vi tilhører en mindre faggruppe og 
derfor er ”tvunget” til at samarbejde med andre faggrupper. Vi er 
ofte få med samme uddannelsesbaggrund på én arbejdsplads. Ja - 
nogle gange har vi ingen kollegaer med den samme baggrund. 

Og vi ved, hvordan vi samarbejder - jeg synes faktisk, vi er ret gode 
til det. Vi lærer det jo allerede gennem vores uddannelse, hvor vi 
opnår færdighederne til at samarbejde - også tværprofessionelt. I 
vores praktikker styrkes dette, og vi ser, hvordan samarbejdet kan 
fungere godt, og hvordan der desværre også er barrierer for det 
gode tværprofessionelle samarbejde. Samarbejde og partnerskaber 
er vigtige, men kan være udfordrende og svære, også selvom det er 
et Verdensmål i sig selv. 

På grunduddannelsen, hvor alle studerende på ”Ernæring og 
Sundhed” læser sammen, før de vælger deres toning, ser jeg, at der 
bliver knyttet tætte bånd mellem de studerende. Jeg håber, at de 

husker styrken og nærheden ved dette fællesskab, og at de ved, 
at sådan et fællesskab også kan styrkes og dyrkes gennem deres 
fagforening. Vi har også brug for hinanden efter studietiden. 
Så velkommen til alle jer nyuddannede diætister, som har valgt at 
være en del af en fagforening som Kost og Ernæringsforbundet, 
der rummer flere fagligheder – heriblandt os.

Mellem studerende og kollegaer er der et fællesskab og et sam-
arbejde, som styrker vores professionsidentitet og vores ”brand”. 
Denne professionsidentitet og dette brand værner FaKD om, og vi 
bærer det stolt med ind i mange typer af partnerskaber. 
Vi arbejder sammen som bestyrelse i FaKD, samarbejder med Kost 
og Ernæringsforbundet og på kryds og tværs med andre faggrup-
per, styrelser, fagforeninger m.fl.  Det gør vi for at kunne lykkes 
med de mange mærkesager og mål, vi sætter os for.
FaKD samarbejder ikke kun i partnerskaber i vort eget land, men 
over mange landegrænser. Det kommer bl.a. til syne i vores med-
lemskaber af Practice-based Evidence In Nutrition (PEN), Nutrition 
Care Process (NCP) og The European Federation of the Associations 
of Dietitians (EFAD).

Den styrke vi får, når vi samler kræfterne, er nødvendig for at beva-
re en stærk, men lille profession, så vi fx kan drible bolden omkring 
både overvægt og underernæring, og for at vi kan skabe politisk 
opmærksomhed på, hvor vi kan indgå som vigtige aktører. 

Jeg håber, I alle har fået ladet batterierne op over sommeren og er 
klar til, i samarbejde og fællesskab, at fortsætte vores mange fælles 
kampe - for sundhedsvæsenet og for retten til den rette ernæring.

SEKRETARIATSADRESSE
Fagligt selskab af Kliniske Diætister
Kost og Ernæringsforbundet
Holmbladsgade 70
2300 København S
www.kost.dk/fakd

Det faglige selskab kan kontaktes på post@
diaetist.dk eller telefonisk på 7020 2615. 
Du kan ringe mandag-torsdag fra 8.30-15.00 
og fredag 8.30-13.30. Hvis vi ikke er ved 
telefonen, bedes du indtale en besked; så 
ringer vi tilbage snarest muligt. Du kan også 
sende en mail.

Hvis din henvendelse haster eller vedrører 
fagforeningsrelaterede spørgsmål, kan du 
også kontakte Kost og Ernæringsforbundets 
sekretariat på tlf. 3163 6600.

UDGIVER
Fagligt selskab af Kliniske Diætister i 
Kost og Ernæringsforbundet
E-mail: post@diaetist.dk
www.kost.dk/fakd

ISSN 1395-1169

Nr. 179 udkommer 30. september 
2022. Sidste frist for indlæg er 22. 
august 2022.

REDAKTØR
Trine Klindt, tk@diaetist.dk
Tlf. 3023 7904

ANSVARSHAVENDE
Mette Theil, mp@diaetist.dk
Tlf. 2685 5978

TRYK
Jørn Thomsen Elbo, www.jto.dk

GRAFIK OG ILLUSTRATIONER
Emma Høeg Hansen

Redaktionen forbeholder sig ret til at redige-
re indlæg, så de fremstår mere læsevenlige. 
Annoncer og indlæg i Diætisten udtryk ker 
ikke nødvendigvis redaktionens og Fagligt 
selskab af Kliniske Diætisters holdning.

Sammen er vi stærkest!

Diætisten [nr. 178]: August 2022



3

KORT NYT

FaKD på Folkemødet 2022       4

FaKD uddeler projektmidler til to forskningsprojekter    6

FaKDs Årsmøde 2022        6

ARTIKLER

Overvægt, svær overvægt og type 2-diabetes er markant til stede 
   blandt ældre på plejecentre       8

Involvering af studerende i forskning er win-win    12

  

FOKUS          

FaKD og The European Federation of the Associations of Dietitians  16

Det internationale NCP samarbejde     18

Global TeleNutrition Consortium (GTNC)     20

ESPEN og DSKE - De stædige drivere     22

Nordic Nutrition Academy      26

Diætist i Norge - med dansk uddannelse     26

Er udlandsophold den studerendes mulighed for faglig og personlig                               
   udvikling?        28

ONCA - et europæisk samarbejde om optimal ernæring   30

Tingbjerg Changing Diabetes      31

         

BACHELOR

Tværprofessionelt samarbejde omkring ernæringsindsatser til 
   underernærede ældre på plejecentre     34  
     
A-KASSE NYT

Lønsikring - er det noget for dig?     38

KALENDER        39

Indhold

Diætisten [nr. 178]: August 2022



4

Sofie og Trine følger med og noterer sig de vigtige budskaber fra 
en af de mange spændende debatter på Folkemødet.

Igen i år var FaKD inviteret indenfor i teltet hos Styrelsen for 
Patientsikkerhed sammen med andre autoriserede, sundhedsfag-
lige grupper. Her havde hver faggruppe sin egen plads med en 
konkurrence, oplysning om vores daglige arbejde mv. henvendt til 
den almindelige Folkemødegæst. FaKD havde valgt at lave en kon-
kurrence om at gætte taljemål og anbefalinger for taljemål samt 
en snak om betydningen af dette. Vores stand var godt besøgt, og 
Styrelsen har på den baggrund efterfølgende inviteret os med til et 
større event i København - med repræsentanter fra andre styrelser - 
så vi kan fortælle om vores faggruppes kompetencer.

FaKDs formand Mette Theil sammen med dirketøren for Styrelsen 
for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri.

Trine, Sofie og Mette ved den officielle indgang til Folkemødet

Traditionen tro var FaKD repræsenteret på årets 
Folkemøde i Allinge 16.-19. juni i år. Formand 
Mette Theil, næstformand Trine Klindt og besty-
relsesmedlem Sofie Bech sørgede for, at de klini-
ske diætister blev både hørt og set der, hvor det 
gav mening blandt de i alt ca. 2.500 events. Som 
sædvanlig var Folkemødet godt besøgt, og bare 
på åbningsdagen torsdag var mere end 36.000 
mennesker i Allinge og næsten lige så mange 
fredag og lørdag – i demokratiets navn. En af de 
vigtigste årsager til, at FaKD vælger at prioritere 
Folkemødet er for at møde eksisterende og må-
ske kommende samarbejdspartnere samt blande 
os i vigtige debatter om bl.a. sundhed, lighed, 
sygdom og behandling. 

FaKD på 
Folkemødet 
2022

kort nyt
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Sofie og Trine på FaKDs stand i Styrelsen for Patientsikkerheds telt

Lørdag afholdt FaKD sit eget event i A-kassen FTF-a’s telt, som 
venligst havde lånt det ud til os en times tid. Overskriften var ”Det 
er svært at blive let”, og trods det sene tidspunkt var teltet fyldt fra 
start til slut. Vi havde inviteret repræsentanter fra ergoterapeuter-
ne, fysioterapeuterne, lægeforeningen, psykologerne, SOSU´erne 
(FOA) og Sundhedsstyrelsen med til en debat om bl.a. tilgangen, 
ansvaret og tværfagligheden ift. patienter og borgere med svær 
overvægt. Årsagen til valget af emne var selvfølgelig, at antallet af 
mennesker i Danmark med svær overvægt stiger støt - som i resten 
af verden. Men hvem har ansvaret, og hvordan hjælper vi bedst? 

Fra venstre: Mette Theil (FaKD), Jeanette Reffstrup Christensen 
(Ergoterpeutforeningen), Anna Mette Nathan (Lægeforeningen), 
Sanne Jensen (Danske fysioterapeuter), Rose-Marie Mollerup (Psy-
kologforeningen) og uden for billedet: Winnie Jakobsen (FOA) og 
Niels Sandø (Sundhedsstyrelsen).

Der er ikke altid megen hjælp at hente i det offentlige sundheds-
væsen, da det desværre ikke er alle kommuner og regioner, der 
har et reelt tilbud om hjælp til mennesker med svær overvægt, som 
ønsker at opnå en sundere vægt og/eller livsstil. Og selvom Sund-
hedsstyrelsen anbefaler, at diætister bør indgå i den tværfaglige 
intervention målrettet denne gruppe, så sker det sjældent. 
Med dette oplæg åbnede FaKDs formand Mette Theil debatten 
med de andre sundhedsfaglige aktører og Niels Sandø fra Sund-
hedsstyrelsen. I en time diskuterede ekspertpanelet, hvordan vi 
bedst bruger ressourcerne i sundhedsvæsenet i forhold til at hjælpe 

mennesker med svær overvægt til at opnå en sundere vægt og livs-
stil. Publikum blev også spurgt til råds og bidrog med nogle vigtige, 
praksisnære betragtninger. Det er netop denne interaktion mellem 
eksperter og lægmand, der gør Folkemødet til noget helt specielt.

Publikum var aktive ved FaKDs eget arrangement lørdag.

De inviterede paneldeltagere var alle glade for debatten og gik, 
ligesom os, begejstrede derfra efterfølgende - fyldt med ny viden, 
nye idéer, nye samarbejdspartnere og lyst til at kæmpe videre for et 
bedre sundhedsvæsen for alle. 

I Allinge mødte vi også andre FaKD-medlemmer, som enten var gæ-
ster eller selv deltog i events på Folkemødet. Vi er en lille faggrup-
pe, så gensynsglæden er stor, når vi møder nogle af vores ”egne” 
ude i den store verden. Vi håber derfor, at nogle af jer, som aldrig 
har været til Folkemøde i Allinge, vil overveje det næste år: Det er 
hele turen værd, og vi lover godt selskab.

FaKD-medlem og klinisk diætist i Diabetesforeningen Lisa Heidi Witt 
(i midten) havde meget travlt i Diabetesforeningens nye eventbus, 
som holdt stop på Folkemødet i Allinge, inden den drager ud i det 
ganske land de næste måneder.

Mette, Sofie og Trine
FaKD
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FaKD uddeler projektmidler 
til to forskningsprojekter 
FaKD uddeler i alt op til 100.000 kr. årligt til ét eller flere projekter af faglig, social, uddannelses- og/
eller forskningsmæssig karakter. Med projektmidlerne ønsker FaKD at støtte projekter, der kan være 
medvirkende til at udvikle den diætetiske praksis, og som har potentiale til at fremme kliniske diæti-
sters beskæftigelse og jobmuligheder.

FaKD modtog i år mange ansøgninger om støtte til en række meget forskellige, men spændende og fag-
ligt relevante projekter. Af de modtagne ansøgninger om økonomisk støtte har FaKD i år valgt at bevilli-
ge projektmidler til to projektgrupper, som har søgt om støtte til hvert deres forskningsprojekt. 

Det ene projekt, som FaKD har bevilliget projektmidler til, har til formål at undersøge, hvorvidt kvaliteten 
af ernæringsbehandlingen på en medicinsk sengeafdeling ændres som følge af en ændret opgaveforde-
ling mellem sygeplejersker og kliniske diætister. Projektet har afsæt i den aktuelle mangel på plejeper-
sonale på landets hospitaler, hvor diætister som konsekvens af personalemanglen sættes til at varetage 
ernæringsrelaterede opgaver, som ellers ofte varetages af plejepersonalet. Projektet gennemføres på 
Regionshospitalet Gødstrup af en projektgruppe bestående af ernæringschef, Lone Viggers, speciale-
ansvarlig klinisk diætist, Kirstine Guld Frederiksen samt forskningsansvarlig klinisk diætist Marianne Boll 
Kristensen.

Det andet projekt, som FaKD har valgt at støtte økonomisk, har til formål at undersøge effekten af øget 
tilgængelighed af en klinisk diætist på et hæmodialyseafsnit og herunder ernæringsbehandling af pa-
tienter med kronisk nyresvigt stadie 5. Effekten af interventionen måles på en række udfaldsmål såsom 
patienternes kalium- og fosfatværdier, livskvalitet og ernæringsstatus. Projektet er designet som et ran-
domiseret kontrolleret studie og gennemføres på hæmodialyseafsnittet på Sjællands Universitetshospital. 
Gruppen bag projektet består af nefrolog og forskningsansvarlig overlæge Rikke Borg samt klinisk diætist 
Anne Sofie Wendelboe.

Projekterne samt resultaterne af dem vil blive præsenteret på et kommende årsmøde samt i Diætisten. 

På vegne af FaKDs bestyrelse ønskes begge projektgrupper held og lykke med projekternes gennemfør-
sel.

Overvejer du at ansøge om FaKDs projektmidler ved næste ansøgningsrunde, og har du spørgsmål hertil, 
er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk. Ansøgnings-
fristen for at søge om 2023-projektmidler vil blive annonceret i løbet af efteråret. 

 FaKDs Årsmøde 2022
Sæt kryds i jeres kalender ved fredag den 11. november i år, hvor FaKDs årsmøde bliver afholdt. Det vil 
foregå i DGI-huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C.

Hovedtemaet for årsmødet er i år omhandle kliniske diætisters roller, kompetencer og arbejdsopgaver i 
fremtidens sundhedsvæsen. Der vil være oplæg både fra diætister og andre sundhedsfaglige. 

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt. Der vil også blive afsat tid til gode faglige drøftelser, og 
I vil helt sikkert få ny viden og inspiration med hjem. Der vil, som i de forrige år, også være stande med 
forskellige samarbejdspartnere og virksomheder. 

Tilmelding og program vil være at finde snarest på FaKD’s og Kost og Ernæringsforbundets hjemmeside: 
kost.dk 

!

kort nyt
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Af Anja Weirsøe Dynesen, lektor, cand.scient. i human ernæring, cand.odont. og ph.d.1, Hannah Bentz, adjunkt og cand.
san. ergoterapi2, Tenna Christoffersen, lektor og cand.scient. human ernæring1, Janne Lorenzen, programchef, cand.scient. 
human ernæring og ph.d.3, Line Lindahl-Jacobsen, docent, ergoterapeut, MPH og ph.d.2, Sara Fokdal Lehn, post. doc., 
cand.scient.san.publ. og ph.d.3 4, Solvejg Henneberg Pedersen, specialeansvarlig overlæge i geriatri5, Margit Dall Aaslyng, 
docent, cand.agro. og ph.d.1

1Ernæring og sundhedsuddannelsen, Center for Ernæring, Rehabilitering og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen 
Absalon. 2 Ergoterapeutuddannelsen, Center for Ernæring, Rehabilitering og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen 
Absalon. 3 Steno Diabetes Center Sjælland. 4 Statens Institut for Folkevidenskab, SDU. 5 Geriatrisk sektion, Holbæk Sygehus
Kontakt: andy@pha.dk

Mere end hver anden ældre på plejecentre er overvægtig, og næsten hver fjerde er svært overvægtig 
med et BMI ≥ 30. Det viser resultater fra projektet Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecen-
tre. Efter mange år med underernæring og utilsigtet vægttab på dagsordenen peger projektets resulta-
ter på, at tiden er kommet til også at rette blikket mod, hvordan vi imødekommer de udfordringer, som 
ældre i den anden ende af vægtskalaen har. 

Baggrund for projektet
Forekomsten af overvægt (BMI ≥ 25), svær overvægt (BMI ≥ 30) og type 2-diabetes (T2D) er steget markant i den danske 
befolkning gennem de seneste år (1). De nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser, at over halvdelen (59 %) af den 
voksne befolkning lever med overvægt, mens 18,5 % har svær overvægt. Ligesom i den danske befolkning generelt ses 
der også hos danske hjemmeboende ældre over 75 år en stigning, hvor forekomsten af overvægt hos mænd og kvinder er 
henholdsvis 62 % og 47 %, hvoraf der er henholdsvis 16 % og 15 % med svær overvægt (1). Med hensyn til forekomsten af 
T2D estimeres det, at mere end 420.000 danskere vil have T2D i 2030 svarende til en stigning på 67 % i forhold til i dag (2). 
En ældre dansk undersøgelse viste, at forekomsten af overvægt generelt i befolkningen også afspejles i forekomsten hos 
ældre bosat på plejecentre (3). 
Overvægt og T2D kan gøre de ældre sårbare, og hvis det kombineres med tab af muskelstyrke, som man ser hos mange 
ældre, kan det give en øget risiko for fald, mindske de ældres fysiske funktion og give et øget plejebehov (4). Der mangler 
imidlertid viden om den aktuelle forekomst af overvægt, svær overvægt og T2D hos de ældre på danske plejecentre, samt 
betydningen af disse tilstande for arbejdet med de ældre samt de ældres hverdagsliv. Det gør det derfor vanskeligt at 
udvikle og afprøve indsatser, der kan bidrage til evidensbaserede retningslinjer til denne gruppe af ældre. 
Formålet med projektet Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecenter var således at undersøge forekomsten af 
overvægt og T2D hos ældre på plejecentre samt at undersøge, hvilken betydning disse tilstande har for personalets arbejde 
med de ældre og for de ældres oplevelse af deres hverdagsliv.

Materialer og metoder
Projektet var tilrettelagt som et mixed methods studie og bidrog med både kvantitative og kvalitative data om målgrup-
pen. Professionshøjskolen Absalon var ansvarlig for gennemførelsen af projektet, der foregik i samarbejde med Steno Dia-
betes Center Sjælland og Holbæk Sygehus. Projektet foregik i Vordingborg, Sorø og Roskilde Kommuner, der aktivt deltog 
i dataindsamlingen. Projektet bestod af en række delstudier med følgende indhold (5): 
• Indsamling af data på højde, vægt, mobilitet og forekomst af T2D blandt ældre på plejecentre i tre sjællandske kom-

muner (Vordingborg, Sorø og Roskilde).
• Gennemførelse af fem semistrukturerede gruppeinterviews med i alt 20 plejemedarbejdere på seks plejecentre fordelt 

i de tre sjællandske kommuner om personalets oplevelse af muligheder og barrierer i relation til arbejdet med ældre 
med overvægt, T2D eller kombinationen af disse.

• Gennemførelse af elleve individuelle semistrukturerede interviews med ældre borgere med BMI ≥ 30 fra plejecentre 
fordelt i de tre sjællandske kommuner om oplevelsen af deres hverdagsliv med overvægt, T2D eller kombinationen af 
disse. De interviewede ældre blev rekrutteret af personalet, og ud over et BMI ≥ 30 var det et inklusionskriterium, at 
de ældre var så kognitivt velfungerende, at de kunne gennemføre et interview af ca. 45 minutters varighed. 

Endvidere blev der gennemført et registerstudie vedrørende forekomsten af T2D på danske plejecentre, som publiceres 
særskilt i et internationalt tidsskrift (6).

Overvægt, svær overvægt og 
type 2-diabetes er markant til 
stede blandt ældre på plejecentre

artikel
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Resultater
Næsten hver tredje plejehjemsbeboer har svær overvægt (BMI ≥ 30)
Resultaterne er baseret på i alt 749 ud af 809 plejehjemsbeboere fra Vordingborg, Sorø og Roskilde Kommuner, hvor der 
var indsamlet data på både deres højde og vægt. På de 60 beboere, der ikke indgår i analyserne, var det manglende mulig-
hed for at måle højde på de ældre, der var årsagen til eksklusion. 
Udregning af BMI og fordeling af beboere i BMI-kategorier viste, at 55 % af de ældre havde et BMI ≥ 25, mens 23 % havde 
et BMI ≥ 30. Til sammenligning var der blandt de deltagende plejehjemsbeboere 7 %, der blev kategoriseret med under-
vægt (BMI < 18,5) (Tabel 1). 
Forekomsten af T2D blev registreret med et ”ja” eller ”nej” på baggrund af personalets kendskab til den ældre og viste, at 
16 % af beboerne havde T2D (Tabel 1). Samtidig viste beregning af odds ratio, at der var højere odds (OR = 2,69; CI: 1,67-
4,34) for at have T2D i gruppen af ældre med svær overvægt i forhold til gruppen med normalvægt (Tabel 2). Undersøgel-
sen viste ingen sammenhæng mellem BMI-kategorier og deltagernes mobilitet (data ikke vist i denne artikel) vurderet ud 
fra et spørgsmål om mobilitet fra screeningsværktøjet Mini-Nutritional Assessment Short-Form, der kategoriserede pleje-
hjemsbeboerne i tre grupper: 1) Kan ikke selv rejse sig fra stol/seng; 2) Kan rejse sig fra stol/seng, men går ikke udenfor; 3) 
Færdes selv udenfor (6).  

     ”Vi løfter, vi hiver, og vi skubber til de ældre med overvægt på plejecentre”
Sådan lyder et af citaterne fra de gruppeinterviews med deltagelse af i alt 20 medarbejdere (Tabel 3) fra forskellige pleje-
centre i de tre deltagende kommuner, der blev gennemført som en del af projektet. Resultaterne peger på, at plejeperso-
nalet oplever, at ældre med overvægt er mere plejekrævende og kræver andre arbejdsprocesser end de øvrige beboere. 
Samtidig er arbejdet med denne målgruppe forbundet med en større belastning for plejepersonalet. 
Resultaterne peger desuden på, at let overvægt og vægtøgning som udgangspunkt anskues som positivt: 
      ”Det er godt med ekstra på sidebenene” og ”ved sygdom giver det mere at stå imod med”.
Mens vægten anskues anderledes, når de ældre bliver immobile eller ikke længere kan passe tøjet eller kørestolen: 

”Hvornår vejer borgeren for meget? Ja, når kørestolen næsten sidder fast, og de skal op at stå, … eller tøjet strammer, 
og vi ikke kan lukke bukserne”.

Arbejdet med ældre med T2D opleves ikke tilsvarende udfordrende for plejepersonalet, der giver udtryk for at have et 
godt kendskab til symptomer og komplikationer relateret til T2D samt tydelige retningslinjer for samarbejdet med syge-
plejerske og læge. Dog fremgår det, at personalet mangler viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, vejlede og 
motivere de ældre med T2D til at være aktive og træffe alternative valg til kage, slik og chips: 

Tabel 1. Fordeling af deltagere på BMI-kategorier og forekomst af 
type 2-diabetes fordelt på BMI-kategorier (12)

Tabel 2. Odds ratio beregnet for BMI-kategori og forekomst af T2D 

Tabel 3. Deltagere i gruppeinterviews med personale på plejecentre
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”..Udfordringen var, at han (en ældre med T2D. red.) jo stadig spiste kage og slik og sådan noget – og han havde jo 
diabetes. Det påvirkede jo hans sårheling ,selvom han så stadig fik lov at spise, altså slikket og det. Jamen, som hans 
egen læge jo også skrev, det var jo svært at regulere det (indtaget af slik og kage, red.), fordi du kan jo ikke forbyde 
ham det, for det var jo det der var hans livskvalitet, men det gav jo bare nogle konsekvenser. Det endte jo så også med, 
at han fik amputeret nogle tæer…” . 

Plejepersonalet er generelt motiverede for at støtte alle ældre i de behov, udfordringer og ønsker, de har – også når det 
gælder mad og måltider samt i forhold til deres vægt og håndtering af T2D. Dog savner plejepersonalet overordnede ret-
ningslinjer for, hvornår overvægt og vægtøgning kalder på en specifik indsats og i så fald hvilken i forhold til at opretholde 
en god livskvalitet og funktion så længe som muligt for den ældre. 

”Fra kage til knækbrød” – ønsket om at fastholde vægttab og selvhjulpenhed
Som en del af projektet blev 11 plejehjemsbeboere (seks mænd, fem kvinder) interviewet. Formålet med interviewene var 
at få indsigt i dagligdagen på et plejecenter set ud fra ældre med svær overvægts perspektiv. De interviewede ældre var i 
gennemsnit 77 år (range: 69-84 år), det gennemsnitlige BMI var 39 (range: BMI 31-60) og otte ud af de 11 beboere havde 
T2D. 
Et inklusionskriterium var, at de ældre var kognitivt velfungerende, så de kunne gennemføre interviewet. De inkluderede 
ældre udgjorde således et mindretal af kognitivt velfungerende plejehjemsbeboere og repræsenterede som sådan ikke den 
generelle population af plejehjemsbeboere. 
De interviewede ældres beskrivelser af dagligdagen på et plejecenter kredsede om ønsker om at fastholde vægttab og 
selvhjulpenhed. Samtidig italesatte de ældre ønsker til ændringer i dagligdagen, og at omgivelserne betyder noget.
Overordnet forholdt de deltagende beboerne sig reflekterende til deres dagligdag og gav udtryk for, hvad der fungerede, 
og hvad de ønskede skulle være anderledes. Flere af de interviewede ældre havde opnået et tilsigtet vægttab i løbet af 
den tid, de havde boet på plejecenter og havde tilsvarende oplevet en positiv indflydelse på funktionsniveau og velbefin-
dende som følge af dette: 

”..Jeg er godt tilfreds med, at jeg har tabt mig. Ja, jeg er blevet nemmere at flytte rundt med”.
De ældre var også optagede af at fastholde vægttab og af at være så selvhjulpne som muligt: 

”Jeg gør så meget af det, jeg selv kan”. 
Hvilket bl.a. kom til udtryk gennem en opmærksomhed på kost, træning og deltagelse i plejecentrenes aktiviteter. Flere 
gav desuden udtryk for, at plejecentrenes tilbud af varieret kost og muligheden for at kunne sammensætte måltider efter 
behov havde været medvirkende til de opnåede vægttab og/eller fastholdelse af den ønskede vægt: 

”Nu er jeg gået over til bananer og vindruer og sådan noget i stedet for, det, synes jeg, er fint”. 
Dog indikerede de interviewede beboeres ønsker til udvalget af mad en tydelig diversitet i beboernes madpræferencer. 
Resultaterne tydede desuden på, at plejepersonalet eller frivillige kontaktpersoner kan være en vigtig støtte i indsatsen 
omkring vægttab.  

”Personalet er også søde til at bakke mig op. Hun er en knag til at lave noget fedtfattigt mad til mig”.
 

Hos de beboere, der havde T2D, var det generelt ikke noget, som påvirkede deres dagligdag. Dog havde de fleste en 
opmærksomhed på, hvad de spiste, f.eks. tilvalg af sukkerfri is og småkager. Der var ingen af beboerne, der fik en særlig 
diabeteskost. 
De udvalgte interviewede ældre var karakteriseret ved, at de kunne give udtryk for deres ønsker og behov i deres daglig-
dag og de kunne benytte sig af de muligheder, plejecentrene tilbød såsom alternativ kost og træning. For disse beboere 
tydede det på, at rammerne på plejecentrene var vigtige for beboernes dagligdag. Det er imidlertid usikkert, i hvilken 
grad rammerne er et aktiv for andre beboere med svær overvægt, der ikke på samme måde kan give udtryk for ønsker og 
behov. 

Diskussion 
Behov for retningslinjer og målrettede indsatser
Overvægt, svær overvægt og T2D er markant til stede blandt ældre bosat på plejecentre. Med en demografisk udvikling, 
hvor antallet af ældre over 80 år forventes at stige med 59 % frem mod 2030 sammenholdt med en øget forekomst af 
både overvægt, svær overvægt og T2D i befolkningen generelt, er det sandsynligt, at der også blandt fremtidens ældre 
beboere på plejecentre vil være en øget forekomst af disse tilstande (8). Tiden er således moden til at sætte fokus på, 
hvordan vi identificerer og imødekommer præferencer og ernæringsbehov hos målgruppen af ældre med overvægt, svær 
overvægt og T2D. 

Det er velbeskrevet, at vægttab og øget fysisk aktivitet kan forbedre insulinfølsomheden hos personer med overvægt/svær 
overvægt og T2D. Hvordan dette harmonerer i forhold til interventioner i den ældre aldersgruppe, der i mange tilfælde 
vil være begrænset i forhold til funktionsevne og er i risiko for tab af muskelmasse, er derimod ikke velbeskrevet. I forhold 
til sammenhængen mellem BMI og mortalitet hos ældre er litteraturen ikke entydig. Dog peges der på en gavnlig eller 

Diætisten [nr. 178]: August 2022



Referencer

1. Sundhedsstyrelsen. Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2021. Sundhedsstyrelsen, 

2022.

2. Carstensen B, Rønn PF, Jørgensen ME. Components of diabetes prevalence in Denmark 1996-2016 and 

future trends until 2030. BMJ Open Diab Res Care 2020;8:e001071.

3. Beck A, Damkjær K. Optimal body mass index in a nursing home population. J Nutr Health Ageing, 

2008;12:675-77.

4. Dynesen AW. Type 2-diabetes, overvægt og svær overvægt blandt ældre på plejecentre. Diætisten 

2021;171:28.

5. Zamboni M, Mazzali G, Fantin F, Rossi A, Francesco VD. Sarcopenic obesity: A new category of obesity 

in the elderly. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2008;18:388-395

6. Dynesen AW, Pedersen SGH, Lorenzen JK, Lehn SF. Nearly one in five older adults in Danish nursing 

homes live with type 2 diabetes. Indsendt til Scandinavian Journal of Public Health 2. juni 2022.

7. Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Prac-

tice: Developing the Short-Form Mini-Nutritional Assessment (MNA-SF). J Gerontol A Biol Sci Med Sci 

2001;56:M366-72.

8. Danmarks statistik. Nyt fra Danmarks Statistik nr. 199, 2020. 59 pct. Flere over 80 år i 2030. [Internet: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=30674 ]; identificeret 3. juni 

2022.

9. Cetin DC, Nasr G. Obesity in the elderly: More complicated than you think. Cleve Clin J Med 

2014;81:51-61.

10. DeCaria JE, Sharp C, Petrella RJ. Scoping review report: obesity in older adults. Int J Obes 

2012;36:1141-50.

11. Chapman IM. Obesity paradox during aging. Interdiscip Top Gerontol 2010;37:20-36.

12. World Health Organization. Obesity. Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO 

consultation. Genéve: WHO, 2000.

13. Christoffersen T, Aaslyng MD, Dynesen AW, Beck AM, Tetens I. Indsatser med fokus på ernæring og 

bevægelse for overvægtige ældre plejehjemsbeboere ”IFEBO”. [Internet: https://www.ucviden.dk/da/

projects/indsatser-med-fokus-p%C3%A5-ern%C3%A6ring-og-bev%C3%A6gelse-for-overv%C3%A6gti-

ge-%C3%A6ldr]; identificeret 13. juni 2022 

11

neutral snarere end en skadelig effekt af overvægt i forhold til overlevelse hos ældre generelt (9,10). Vægttab i sig selv er 
derfor ikke nødvendigvis ønskelig for alle ældre plejehjemsbeboere med overvægt eller svær overvægt (10,11).

Fremtidig forskning bør således både adressere opsporing af de ældre med overvægt og samtidig fejlernæring, der kan 
have gavn af en ernæringsindsats. Samtidig er der behov for at udvikle måltidstilbud, der tager hensyn til de ældres præ-
ferencer og imødekommer de ernæringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ses ved kombinationen af overvægt, T2D og 
tab af muskelmasse. Der er således behov for ny viden, der kan bidrage til formulering af de målrettede retningslinjer og 
beskrivelse af indsatser, som plejepersonalet efterlyser, i forhold til arbejdet med ældre med overvægt og svær overvægt 
på landets plejecentre. Undersøgelsen viste desuden vigtigheden af at inddrage brugerperspektivet, som nuancerede 
forståelsen af, hvad plejehjemsbeboere ønsker. Det er dog fortsat ikke belyst, hvordan den store gruppe af ældre med 
svær overvægt, der ikke kognitivt kan udtrykke behov og ønsker til f.eks. kost og træning, oplever hverdagslivet med svær 
overvægt på et plejecenter. 

Taksigelse
Tak til Sorø, Vordingborg og Roskilde kommuner for bidrag til indsamling af data og tak til Steno Diabetes Center Sjælland 
for at finansiere projektet ’Overvægt og type 2-diabetes hos ældre på plejecenter’. 

Med afsæt i resultaterne fra nærværende projekt har Professionshøjskolen Absalon i 
samarbejde med Københavns Universitet og Odsherred Kommune igangsat ph.d.-projek-
tet Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for overvægtige ældre plejecenter-
beboere ”IFEBO”. Projektet har til formål at undersøge, hvordan ældre med overvægt 
kan opspores og tilbydes de rette ernærings- og bevægelsesindsatser. Overordnet er må-
let, at den enkelte ældre opretholder en god funktionsevne og livskvalitet så længe som 
muligt (13). Ph.d.-projektets resultater vil også blive præsenteret i en artikel i Diætisten.
Projektet er finansieret af Innovationsfonden, Steno Diabetes Center Sjælland og Profes-
sionshøjskolen Absalon.
Kontakt: Lektor og ph.d.-studerende Tenna Christoffersen (tch@pha.dk), Center for 
Ernæring, Rehabilitering og Jordemoderkundskab, Professionshøjskolen Absalon. 
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Udviklingsfase (2019-2020) Evalueringsfase (2021-2023)Testfase (2020-2021)

21 kvalitative interviews med ældre, 
sårbare patienter og pårørende 

Udvikling af 2 idekataloger som inspira-
tion til mødeformer mellem mentor og 
ældre, sårbar patient 

Rekruttering og oplæring af mentorer

Feasibility studie hvor 20 ældre, sårbare 
patienter matches med en peer-mentor 
OG FØLGES OVER 6 MDR. 

Randomiseret, kontrolleret studie hvor 
140 ældre, sårbare patienter randomis-
eres til hhv. peer-mentor intervention 
(n=70) eller vanligt forløb (n=70).

Primære outcome: Rehabiliteringsdelta-
gelse

Sekundære outcome: Livskvalitet, angst, 
depression, self-efficacy, kost, motion. 

Patientpanel inddrages i udvikling og evaluering af peer-mentor interventionen under hele projektperioden
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Af Takyiwa Boateng, klinisk diætist, cand. scient. i klinisk ernæring og 
lektor ved Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, Kø-
benhavns Professionshøjskole, Anne Marie Beck, klinisk diætist, ph.d., 
seniorforsker, Enheden for Diætister og Ernæringsforskning EATEN, 
Herlev og Gentofte Universitets Hospital og Maria Kjøller Pedersen, 
sygeplejerske, ph.d. og adjunkt ved Institut for Sygeplejerske- og 
Ernæringsuddannelser, Københavns Professionshøjskole.
Kontakt: tabo@kp.dk 

Involvering af studerende i forskningsprojekter er en priori-
tering på Københavns Professionshøjskole. De studerende 
opnår en bedre forståelse af forskning som disciplin og får 
styrket deres metodiske færdigheder. Studenterinvolverin-
gen bidrager ligeledes positivt til forskningen, da de stude-
rende er med til at kvalificere selve forskningsarbejdet.  

Arbejdet med forskning og udvikling har siden 2014 indgået som 
lovkrav på professionshøjskolerne med det formål at styrke videns-
grundlaget på uddannelserne (1). På Københavns Professionshøjskole 
prioriteres studenterinvolvering i forskningsprojekter, hvilket afspejles 
i strategiplanen 2019-2023, hvor ”Forskning og udvikling i undervis-
ning og praksis” indgår som éT af de fire indsatsområder (2). Formålet 
med denne artikel er at beskrive erfaringer med at samarbejde med 
studerende i forskningsprojektet HjertensGlad.

Om projektet HjertensGlad
Projekt HjertensGlad er et igangværende forskningsprojekt (2019-
2023) forankret på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannel-
sen på Københavns Professionshøjskole. Projektet er tidligere omtalt i 
fagbladet Diætisten nr. 170 (3).
I projekt HjertensGlad undersøges aktuelt, om en mentorordning kan 
øge deltagelsen i hjerterehabilitering blandt ældre (≥65 år), sårbare 
patienter med iskæmisk hjertesygdom. Som sekundære mål undersø-
ges, om det er muligt at forbedre patientens kost- og motionsvaner 
samt øge patienternes psykosociale velbefindende og tro på, at de 
kan mestre den situation, de lever med. 

Metode – Projekt HjertensGlad
Projekt HjertensGlad er designet som en kompleks intervention, 
der gennemføres trinvist. Figur 1 illustrerer projektets tre faser, som 
udgøres af en udviklingsfase, en testfase og en evalueringsfase, og 
gennemføres via mixed methods (både kvalitative og kvantitative 
forskningsmetoder) (5). Den intervention, der udvikles og afprøves i 
projektet, er en patient-mentor-intervention, hvor nydiagnosticerede, 
sårbare hjertepatienter (herefter benævnt patienter) matches med 
erfarne hjertepatienter (herefter benævnt mentorer), som tidligere 
har gennemført et hjerterehabiliteringsforløb. Mentorerne indgår som 
rollemodeller, der kan støtte patienterne i deres rehabiliteringsforløb. 

Metode – Studerendes involvering i projekt HjertensGlad  
Mick Healey, professor emeritus og seniorforsker i undervisning og 
læring, beskriver metoder til, hvorledes forskning og undervisning 
kan sammenkobles ud fra to akser. De to akser beskriver hhv. den 
rolle, de studerende har som deltager eller tilhører og hhv. vægtnin-
gen af forskningsproces vs. forskningsindhold. De to akser udgør fire 
kvadranter og muliggør fire metoder til at sammenkoble forskning og 
undervisning, som det fremgår af figur 2, og som kort beskrives her:  

De fire metoder til at koble forskning og undervisning sammen (6,7):
• Research-Tutored (forskningsstøttet), øverste venstre kvadrant. 

Her indgår de studerende aktivt, fx i diskussion af forskningsar-
tikler.

• Research-Based (forskningsbaseret), øverste højre kvadrant. Her 
formulerer de studerende selv forskningsspørgsmål og undersø-
ger dem med forskningsmetoder.

• Research-Led (forskningsledet), nederste venstre kvadrant.  Her 
forelæses over aktuelt forskningsindhold. 

• Research-Oriented (forskningsorienteret), nederste højre kva-
drant. Her formulerer underviseren forskningsproblemstillinger 
og demonstrerer, hvordan disse skal angribes metodisk.                                         

Gennem studenterinvolvering i projekt HjertensGlad er metoderne 
Research-Tutored´ forskningsstøttet), Research-Based´ (forskningsba-
seret) og ´Research-Oriented´ (forskningsorienteret) særligt anvendt.

Figur 1. Oversigt over faserne i projekt ’HjertensGlad’. Egen tilblivelse. 

Figur 2. Kobling mellem forskning og undervisning. (Healey & Jenkins 2006)

INVOLVERING AF STUDERENDE I FORSKNING ER WIN-WIN

artikel
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De studerendes rolle i projekt HjertensGlad i praksis
Fem studerende fra Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelsen har været tilknyttet projektet i form 
af flere praktikforløb samt frivilligt arbejde gennem to år (Tabel 1). Dette under hhv. projektets 
udviklings- og testfase (Figur 1).  De studerende har generelt gennem deres involvering i Hjertens-
Glad opnået indblik i forskningens forskellige anvendte metoder og processer, hvilket kan karakte-
riseres som ’Research-Oriented’ læringsudbytte (6).

Studerende 1, 2 og 3
Studerende 1-3 har under udviklingsfasen tilegnet sig forskningsbaseret læring (Research-Based) 
gennem deltagelse i empiriindsamling med brug af både kvantitativ og kvalitativ metode, hvor 
de har udforsket eksisterende viden og praksis inden for hjerterehabilitering (6,7). De har opnået 
praksisindsigt i den aktuelle hjerterehabilitering samt indsigt i og forståelse for kost og fysisk aktivi-
tets rolle i rehabiliteringen. 

Studerende 4 og 5 
I et tidligere projekt, Appetit på Måltidet 2016-2020, blev der udviklet og anvendt et Indsats- og 
inspirationskatalog, hvis formål var at inspirere til en række indsatser, som kunne igangsættes ud 
fra borgerens målsætning (8,9). Dette gav inspiration til udvikling af skriftligt inspirationsmateriale 
til brug i projekt HjertensGlad i form af to idékataloger (se faktaboks ”Om idékatalogerne” s. 14). 
Med afsæt i empiriindsamlingen udarbejdede studerende 4 og 5 idékatalogerne under vejledning 
af første- og anden forfatter, Takyiwa Boateng og Anne Marie Beck. Empiriindsamling og udarbej-
delse af skriftligt informationsmateriale kan beskrives som ´Research-Tutored´ (forskningsstøttet) 
og ´Research-Based´ (forskningsbaseret) metode (6,7). Som led i udviklingen af idékatalogerne 
blev metoden ‘Patient and Public Involvement’ (PPI) anvendt som tilgang til direkte patientinddra-
gelse (10). Patienter og mentorer har på denne måde været medskabende i udvikling af idéka-
talogerne og har desuden været med til at kvalificere dem samt målrette de konkrete ideer til 
målgruppens behov. Endvidere har PPI-metoden bidraget til bedre overensstemmelse mellem den 
skriftlige formidling og brugernes forståelsesevne (10,11).   

Tabel 1. Oversigt over de studerendes involvering i projekt HjertensGlad. Egen tilblivelse.
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Om idékatalogerne 
• Idékatalogerne er foreslået brugt i mødet mellem patient og 

mentor med formålet at understøtte mødet og relationsdan-
nelsen.

• Idékatalogerne er udviklet i hhv. et onsite og et online katalog.
• Idékataloget onsite beskriver idéer til fysiske mødeformer 

mellem patient og mentor, fx en gåtur på en kortlagt hjerte-
sti eller samvær over et måltid mad på en af de lokale caféer 
i de involverede kommuner. Kataloget dækker aktiviteter i 
Nordsjælland.

• Idékataloget online beskriver idéer til aktiviteter, som kan 
udføres ’på afstand’ mellem patient og mentor. Dette kunne 
bl.a. være online hjertevenlig gymnastik, videoguides til hjerte-
venlige retter eller samtalekort til dialogen omkring det gode 
hverdagsliv. 

• Udarbejdelse af første udkast af idékatalogerne fandt sted i 
perioden marts-juni 2020.

• PPI-metoden er anvendt under udarbejdelse, hvor brugerne 
deltog som løbende og aktive sparringspartnere i henhold til 
indhold og opbygning af katalogerne.

• Idékatalogernes anvendelighed er løbende blevet diskuteret 
med mentorerne under projektets netværksmøder. Dette 
for at evaluere om idékatalogernes indhold var målrettet og 
afstemt med målgruppens behov (10,11). 

Erfaringer med Idékataloget 
Resultater fra og evaluering af feasibility studiet (testfasen) (Figur 
1) viste, at mentorerne ikke direkte anvendte idékatalogerne i mø-
det mellem mentor og patient. Dette blev bl.a. begrundet med, at: 

1. Mange patient-mentormøder blev afviklet på afstand over 
telefonen

2. Mange mentorer var i forvejen bekendte med de lokale områ-
der og de tilhørende faciliteter

3. For dem, som valgte at mødes fysisk, udspillede mødet sig 
oftest hjemme hos patienten selv eller på et nærliggende 
udeareal. 

På trods af dette argumenteres fortsat for relevansen af idékata-
logerne som et inspirationsværktøj for hjertepatienterne. Dette 
både i det igangværende projekt HjertensGlad, men også udenfor 
projektet, hvor idékatalogerne kan bidrage til inspiration af diverse 
aktiviteter med omdrejningspunkt omkring fysisk aktivitet, mad 
og måltider. Idékatalogerne tænkes endvidere at kunne fungere 
som et dialogværktøj mellem patient og behandler under rehabili-
teringsforløbet. Med mål om fremtidig relevans og anvendelse af 
idékatalogerne vil der være behov for videre udvikling og revidering 
af katalogerne med henblik på at gøre dem mere generiske og 
repræsentere større geografisk område på samme måde, som de 
gjorde i projekt Appetit på Måltidet 2016-2020 med deres dialog-
værktøj (8,9). På denne måde kan de gøres brugbare og relevante 
for borgere i hele landet. 

Det er win-win  
Studenterinvolvering i forskningsprojekter er win-win, da det på 
den ene side kan bidrage positivt til de studerendes læringsud-
bytte, og på den anden side bidrager positivt til forskningen (6). 
Praksiserfaringer fra projekt HjertensGlad understøtter teorien om, 
at undervisningsbaseret forskning sammenholdt med en undersø-
gelsesbaseret læringstilgang og -proces kan bidrage positivt til de 
studerendes forståelse og påskønnelse af forskning som disciplin 
(6). De studerendes nysgerrige og undersøgende tilgang har faci-
literet refleksioner omkring deres egen rolle som studerende ift. 
forskning samt deres rolle som kommende praktikere i den eksiste-
rende praksis. Dette har bidraget til udviklingen af de studerendes 
praksis- og professionsforståelse samt deres tilegnelse af aktuelle 
professionsredskaber og -kundskaber (6,12). De studerende har 
bidraget med nye perspektiver og innovative idéer, som har været 
målrettet projektets målgruppe og udfordringer. Samarbejdet med 
de studerende har været medskabende for projekt HjertensGlad og 
har kvalificeret forskergruppens arbejde. 
Som afslutning skal nævnes, at studenterinddragelse i forsknings-
projekter kan styrke de studerendes teori- og praksisforståelse samt 
understøtte koblingen mellem forskning, uddannelse og praksis 
(1,13). Vi håber derfor at se endnu flere studerende være aktive i 
forskningsprojekter i fremtiden. 
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Af Trine Klindt, Næstformand I FaKD

EFAD har eksisteret siden 1978 og har i dag ca. 35.000 medlemmer 
(registrerede diætister) og 9000 studerende fordelt på 28 europæi-
ske lande. Derudover tæller medlemmerne også 40 højere europæi-
ske uddannelsesinstitutioner. 
FaKD har været selvstændigt medlem siden 1993 og har siden 2018 
været medlem via Kost og Ernæringsforbundet. 
Idéen til en uafhængig europæisk gruppe af diætister opstod i 1969 
på den femte internationale Congress of Dietetics i Washington 
D.C., USA. 

I 1972 blev Comittee of Dietetic Associations of the European Com-
munity grundlagt af diætister fra Frankrig, Tyskland, Holland og 
England for at give de europæiske diætister en stærkere stemme 
internationalt og for at skabe større anerkendelse af diætisternes 
arbejde fra andre professioner og politikere. Medlemsskaren vokse-
de hurtigt med først diætistorganisationer fra Belgien, Danmark og 
Irland, og i 1978 blev det EFAD, som vi kender i dag, grundlagt på 
en konference i København af diætister fra de ovennævnte syv lan-
de samt Norge, Sverige og Schweiz. Disse ti nationale medlemsorga-
nisationer repræsenterede på det tidspunkt i alt 10.380 diætister. 

I 2003 var 22 diætistorganisationer repræsenteret i EFAD og i 
nogle tilfælde med mere en én organisation per land, som det var 
tilfældet med Danmark, hvor både Foreningen af Kliniske Diætister 
(FaKD før 2018) og Kost og Ernæringsforbundet var medlemmer. 
På det tidspunkt udtrykte medlemsorganisationerne et ønske om 
at få fælles europæiske krav til indholdet på uddannelserne af 
diætister efter EU’s Bologna-erklæring, i dag kendt som Bologna-
processen (https://education.ec.europa.eu/da/education-levels/
higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bo-
logna-process). Dette resulterede i The European Academic and 
Practitioner Standards, som blev vedtaget I 2005. Disse standarder 
indeholder definitioner af diætisternes forskellige arbejdsområder: 
klinisk, administrativt og folkesundhed (i Danmark forstået som 
klinisk (behandling), administration og sundhedsfremme) samt en 
nedre grænse for læringsudbyttet på uddannelsen i forhold til både 
den teoretiske og den praktiske del. Siden da er disse krav blevet 

opdateret, og de har været grundlæggende for de akademiske 
standarder på uddannelserne samt beskrivende for, hvad og hvem 
diætister er samt hvad der kan forventes af deres arbejde. Disse 
standarder finder du på EFADs hjemmeside: https://www.efad.org/
efad-standards/ 

I 2014 blev det muligt for de uddannelsesinstitutioner, som uddan-
ner diætister, at blive medlem, og i dag er 40 uddannelsesinstitu-
tioner således en del af EFAD – heriblandt også to danske uddan-
nelsesinstitutioner som uddanner eller videreuddanner diætister: 
Professionshøjskolen Absalon og Syddansk Universitet. 

Hvad får FaKD og du ud af at være med i EFAD?
Hvert efterår afholder EFAD 
en stor konference. De sidste 
par år har denne dog været 
virtuel grundet coronapande-
mien. FaKDs bestyrelse delta-
ger hvert år sammen med et 
mindre antal FaKD-medlem-
mer. Her henter vi inspiration 
til både det fagfaglige og det 
politiske arbejde herhjem-
me ved at tale med bl.a. 
bestyrelsesmedlemmer fra 
andre lande, deltage i EFADs 
generalforsamling og selv-
følgelig også ved at opleve 
de spændende oplæg og de 
mange udstillinger/stande, 
der findes på konferencen. 
 
EFAD bygger på frivillig ar-
bejdskraft, og der er kun me-
get få ansatte og et forholds-
vist lille honorar til EFADs 
”Honorary president” og et 
par andre bestyrelsesposter. 
Derfor er udbyttet af vores 

Sundhed og ernæring er ikke enestående danske begreber - det er 
noget, der arbejdes for og med i hele verden. I dette blad er vi der-
for nysgerrige på, hvordan danske diætister samarbejder internati-
onalt, og hvordan det internationale samfund påvirker det daglige 
arbejde med ernæring i vores lille smørhul - Danmark. 

Vi er som profession og fagligt selskab aktive i de to store orga-
nisationer: Den europæiske sammenslutning af diætistforeninger 
(EFAD) og Den europæiske sammenslutning for enteral ernæring 
og metabolisme (ESPEN), som beskrives herunder samt på side 22. 
Derudover er FaKD også dybt involveret i det internationale sam-
arbejde omkring journalføring for kliniske diætister (NCP), hvilket 
du kan læse mere om på side 18. Du kan også blive klogere på tre 
mindre internationale netværk: Global TeleNutrition Consortion, 
Nordic Nutrition Academy og ONCA på hhv. side 20, 26 og 30. 

På side 26 kan du desuden læse om to norske diætister, som har 
uddannet sig i hhv. Danmark og Australien, men nu arbejder med 
ernæring i Norge. Hvordan de studerende med toningen klinisk 
diætetik på Københavns Professionshøjskole har mulighed for at få 
et internationalt udsyn allerede i løbet af deres uddannelse, kan du 
blive klogere på side 28.  

Et mere lokalt projekt ”Tingbjerg Changing Diabetes”, som be-
skrives på side 31, er egentlig også resultatet af et internationalt 
samarbejde og inspirerer desuden andre lande til lignende lokale 
projekter - for sådan kan internationalt samarbejde og udsyn også 
være en grundsten i udviklingen af den nationale og lokale praksis.

God fornøjelse og fordybelse!

Internationalt samarbejde

FaKD og The European Federation of the 
Associations of Dietitians (EFAD)

fokus
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EFAD-medlemsskab også meget afhængigt af vores indsats. Men et 
par af de tilbud, du som medlem af EFAD via dit medelmsskab af 
Kost og Ernæringsforbundet frit kan benytte dig af, er bl.a.: 

KOMPASS Nutrition & Dietetics Journal
En elektronisk journal for diætister, hvor ernæringsfaglig viden 
knyttet til diætetisk praksis deles: https://www.karger.com/Jour-
nal/Home/279558 

Webinars, som kan ses og høres når som helst. I år har der bl.a. 
været et onkologisk webinar, ”Nutritional Prehabilitation: What is 
it and what are the benefits”, et webinar kaldet ”From athletes to 
older adults: food-focused approaches for maximizing the health 

effects of protein”, et we-
binar om bæredygtighed i 
den diætetiske praksis og 
et om ”Preventing obesity, 
sarcopenia and sarcopenic 
obesity”.

Du kan gense webinars og 
videoer fra 2019-2022 her: 
https://www.efad.org/
category/webinars/  

EFADs nyhedsbrev, som 
udkommer hver 14. dag.  
Tilmeld dig nyhedsbrevet 
her: https://www.efad.
org/category/news/ 

European Healthy Hydra-
tion Awareness Campaign 
(EuHHAC). Du kan læse 
mere om dette i Diætisten 
fra juni i år, som havde 
fokus på netop væske. 

Konferencen, som forhåbentlig bliver en fysisk konference i 2023. 
Det er altid inspirerende at se og høre om, hvordan diætister 
arbejder i andre lande, og derudover er der masser af spændende 
oplæg, hvis du bare vil suge ny viden til dig. 

Husk at du som medlem af Kost og Ernæringsforbundet automatisk 
er medlem af det europæiske diætistfællesskab i EFAD. Brug det 
som du har tid og lyst – det er lige her: https://www.efad.org/ 

Internationalt samarbejde
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Af Luise Persson Kopp, NCP-projektleder, cand.scient.san. og 
klinisk diætist, lk@diaetist.dk

NCPs historie
The Nutrition Care Process (NCP) blev første gang defineret i 1998, 
da den amerikanske diætistforening ’The Academy of Nutrition and 
Dietetics (AND)’ nedsatte en arbejdsgruppe på 40 diætister, der 
skulle beskrive diæt- og ernæringsbehandlingsprocessen, fordi de 
manglede begrebsmæssige afklaringer, procesmæssige beskrivelser 
og evidensbaserede effektmål inden for diætbehandling (1,2). 
Siden arbejdsgruppens opstart i 1998 er der kommet en række pub-
likationer, som løbende har videreudviklet modellen, og efterhån-
den er NCP-modellen, vi kender i dag, blevet skabt (3,4).

NCP i dansk forstand
Eva Winther, klinisk diætist, cand.scient.san. og tidligere lektor 
ved Ernæring- og Sundhedsuddannelsen på VIA University College, 
Aarhus,  har været en stor drivkraft i implementering af NCP i Dan-
mark, og hun begyndte at anvende modellen i undervisningen på 
VIA i Aarhus tilbage i 00’erne. I starten af 2013 påbegyndte FaKD 
arbejdet med en udarbejdelse af en dansk version af modellen, og 
siden er NCP blevet et fast element i FaKDs rammeplaner, fagbladet 
Diætisten og i kvalitetsarbejdet, som fx journalføring og fælles-
sprog 3. I løbet af årene har FaKD haft en terminologigruppe, en 
oversættelsesgruppe og en styregruppe til at arbejde med imple-
menteringen af NCP herhjemme. Disse grupper består af dygtige og 
kompetente FaKD-medlemmer, som alle har bidraget til udviklingen 
og arbejdet med NCP. En stor dag var det, da der den 14. oktober 
2016 blev udgivet en officiel dansk udgave af NCP-terminologi – og 
siden er der løbende arbejdet på opdateringer. I AND sker der lige 
nu strukturelle ændringer vedrørende arbejdet med terminologi og 
den elektroniske NCP-version, og derfor afventer vi i Danmark den 
fortsatte plan for nye oversættelser.

Mit første kendskab til NCP og starten på det internationale 
samarbejde
Min rejse med NCP startede tilbage i 2014, hvor jeg som en del af 
min professionsbachelor i ernæring og sundhed ved UCSYD i Hader-
slev læste et semester på California State University Northridge i LA, 

USA. Her stiftede jeg bekendtskab med NCP i vores lærebøger og 
i forbindelse med undervisningen, opgaver og eksaminer. Efter-
følgende arbejdede jeg fokuseret med NCP i mine praktikker på 
Sygehus Sønderjylland i 2015 og 2016, hvor jeg sammen med klinisk 
diætist Else Lydiksen, som også er meget engageret i NCP, udarbej-
dede NCP-materiale omkring journalføring.
I 2017 fik jeg rollen som NCP-projektleder i FaKD og har sidenhen 
arbejdet målrettet på at udbrede arbejdet med NCP i FaKD regi. 
Igennem mit arbejde med NCP i FaKD og min internationale erfa-
ring fra min studietid, blev jeg en del af de internationale NCP-sam-
arbejder.

Min nuværende rolle i det internationale NCP-samarbejde 
I 2018 blev jeg en del af den internationale NCP arbejdsgruppe, 
NCPRO SC. Gruppen består af kompetente, erfarne og dygtige diæ-
tister, der alle har en stor interesse i NCP, den diætetiske profession 
og internationalt samarbejde. Gruppen består af medlemmer fra 
Mexico, Canada, Brasilien, Australien, New Zealand, USA, Jerusa-
lem, Schweiz,  Sverige og Danmark. Jeg var næstformand for den 
internationale arbejdsgruppe fra 2019-2020 og formand fra 2020-
2022 (sommer), og er i dag fortsat medlem af gruppen. Gruppen 
mødes virtuelt 5-6 gange årligt og har derudover årsmøde hver 
sommer - som desværre blev afholdt virtuelt i 2020 og 2021. 

Andre internationale NCP samarbejder
Gennem mit arbejde i den internationale gruppe er jeg blevet 
inviteret med i gruppen ”NCPT Advisory Subcommittee”, hvor den 
nye engelske terminologi bliver drøftet og vurderet. Arbejdet i den 
gruppe er på ad hoc-basis, hvor jeg kommenterer og gennemlæser 
ny terminologi mv. Her er der gode muligheder for at sætte et 
dansk præg på bl.a. formuleringer og referencer. Hvis der er brug 
for ekspertviden om forskellige områder, inviterer vi dygtige prakti-
kere og forskere med, så de kan komme med deres faglige input. Vi 
har fx fået input fra Nanna Ruengkratok Lang, cand. psych., ph.d., 
lektor på VIA University College, Aarhus omkring specifikke pæda-
gogisk-psykologiske aspekter af NCP-terminologien.
Jeg er ligeledes en del af et Nordisk NCP Netværk, som blandt an-
det har til formål at dele erfaringer og viden om NCP i de nordiske 
lande, særligt i forhold til udvikling på uddannelsesniveau. 

Det internationale NCP-samarbejde: 
Nutrition Care Process Research Outcomes International Subcommittee (NCPRO SC)

fokus
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Det internationale NCP-samarbejde: 
Nutrition Care Process Research Outcomes International Subcommittee (NCPRO SC)

I netværket er der repræsentanter fra Norge, Sverige, Finland, 
Island og Danmark. 
På internationalt plan blev der i 2017 gennemført en stor internati-
onal NCP-undersøgelse, INIS-undersøgelsen, som var iværksat af Elin 
Lövestäm fra Sverige. I 2023 udsendes anden INIS-undersøgelse til 
23 lande i verden. 
I regi af European Federation of the Associations of Dietitians 
(EFAD) er der et Standardized Language Network, som er faciliteret 
af the Professional Practice Committee (PPC), hvor der jævnligt vi-
densdeles på tværs af Europa, særligt ved ny forskning der vedrører 
ernæringsterminologi og standardiserede metoder.
Som en del af de forskellige internationale samarbejder har jeg 
afholdt forskellige oplæg, bl.a. for EFAD og til ICD2020, om imple-
menteringen og anvendelsen af NCP i Danmark.

Hvad får FaKDs medlemmer ud af vores engagement i NCP?
NCP er på mange måder en grundlæggende del af det faglige ar-
bejde i FaKD, og det er der flere grunde til. Vi mener, at den fælles 
terminologi og modellen er med til at synliggøre vores diætetiske 
profession og vigtigheden deraf. En anden værdi, modellen bidra-
ger med, er at skabe ensartethed og sikre kvalitet i vores arbejde. 
NCP-terminologien medfører, at vi bruger samme sprog, som der-
med er let genkendeligt og overførbart, selv for andre faggrupper 
(5,6). Endelig kan arbejdet med NCP åbne nye muligheder for et 
internationalt diætetisk samarbejde, da vi får bedre muligheder for 
at sammenligne vores arbejde på tværs af landegrænser og dermed 
skabe udvikling og læring.
Ved at bruge NCP i det daglige arbejde, i behandlingen og ved 
journalføring opstår der hele tiden ny læring. Samtidig med at det 
understøtter kvaliteten og kontinuiteten i ens arbejde, forbedrer 
det også effekten af behandlingen. For det at indsamle relevante 
data, at finde frem til den rigtige ernæringsdiagnose, at inddrage 
patienten i behandlingen og målsætningen, at opstille klare og 
overkommelige mål, at huske alle relevante emner i vejledningen, 
og fremme opfølgningen, er alt sammen en del af NCP-modellen 
(5,6). Det er ligeledes en stor fordel, at journalopslag på en ny 
patient, som fx har været tilknyttet ens kollega, er skrevet med ud-
gangspunkt i NCP. I det tilfælde er det nemt og overskueligt at vide 
præcist, hvordan behandlingen skal følges op. Arbejdet med NCP 

vil altid være konstant; dette afspejler sig i den rivende udvikling, 
som sundhedsområdet og vores fag undergår. Der sker hele tiden 
nyt, hvor det er vigtigt at både uddannelsesinstitutionerne og hele 
professionen følger med. 

Mit engagement med NCP og det internationale NCP-samarbejde
Min begejstring for systematikken og den konstante læring ved 
brugen af NCP bevirker, at jeg i dag fortsat er ligeså optaget af at 
udvikle og implementere NCP i Danmark, som da jeg begyndte for 
syv år siden. En stor milepæl for FaKDs arbejde med NCP var i juni 
2021, da NCP-strukturen blev en del af fokusområdet for kliniske 
diætisters journalføring i ”Vejledning til journalføring for kliniske 
diætister” fra Styrelsen for Patientsikkerhed (7). En stor del af 
arbejdet med NCP, terminologien og modellen er de internationa-
le samarbejder. Det er i disse sammenhænge, ny viden og læring 
opstår, nye samarbejder på tværs kommer til, og hvor det er muligt 
at hente sparring fra dygtige diætister fra andre lande – til gavn for 
alle diætister i Danmark.
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Nutridrink Compact Protein er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist.

STYRKE TIL LIVET
Det lyder måske ikke ligefrem som videnskab, at en  

lille én kan bidrage til bedre compliance.1,2 Men hver lille  
flaske Nutridrink Compact Protein på bare 125 ml indeholder  

samme næring som standard ernæringsdrikke på 200 ml.  
Derfor hjælper Nutridrink Compact Protein dine patienter  

med at opbygge styrke, der giver overskud og kræfter  
uden at fylde maven for meget. 
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Af Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, cand.scient. i klinisk ernæring, ph.d., Aalborg Universitetshospital, med-
lem af GTNC, Kontakt: r.tobberup@rn.dk

En global udfordring med lock down og hjemmearbejde under coronapandemien var grobund for flere barrierer og spiren 
til det interkontinentale forskningssamarbejde Global TeleNutrition Consortium (GTNC). I New Zealand og Australien er 
diætisterne økonomisk afhængige af at stille ernæringsdiagnoser – og diagnosen underernæring kan kun stilles, såfremt 
der foretages en fysisk undersøgelse af patienten. I New Zealand og Australien er det besluttet at benytte fysisk undersø-
gelse ved hjælp af værktøjet PG-SGA/SGA – patient generated-subjectiv global assessment, hvor bl.a. fysisk undersøgelse af 
muskelmasse, fedtmasse og væskestatus scores, bidrager til klassificering af normal ernæringsstatus, moderat underernæret 
eller svær underernæret. Denne praksis blev væsentligt udfordret under lock down. Ingen fysisk undersøgelse af patienten, 
ingen økonomi til diætisterne på sygehuset. Det vigtige spørgsmål, ”hvordan får vi udført vores arbejde trods omstændig-
heder med lock down?”, var derfor grundlaget, da en gruppe diætister fra Australien og New Zealand tog kontakt til Faith 
Ottery i USA, som er ophavskvinde til PG-SGA og copyrightholder til PG-SGA/SGA. 

Faith har et stort internationalt forskningsnetværk relateret til PG-SGA og sygdomsrelateret underernæring og inviterede 
således personer fra diverse lande til at indgå som medlemmer i gruppen, der senere fik navnet GTNC. Medlemmerne opfor-
drede også øvrige personer i deres netværk til at indgå i GTNC. 

Én time hver torsdag mødtes vi online det første halvandet år af forskningssamarbejdet og én time hver måned derefter, 
hvilket vi stadig gør. Formålet har været at blive klogere på løsninger, som har fungeret godt og mindre godt, når det kom-
mer til at sikre fortsat god ernæringspraksis på trods af fysisk isolation og afstand mellem den kliniske diætist, patienten 
samt det øvrige sygehuspersonale. GTCNs nuværende strategi for at indsamle mere viden om TeleErnæring er international 
indsamling af viden og erfaring via to forskellige spørgeskemaer og derefter dele denne viden via internationale publikatio-
ner. 

Én ting, jeg har lært fra det internationale samarbejde, er, hvor lang tid et internationalt samarbejde tager. De fleste ele-
menter af forskningsprocessen tager x antal timer * antal lande, som deltager. For at udvikle et forskningsprojekt, der kan 
fungere for alle deltagende lande, er det vigtigt at forstå, hvordan ”verden og hverdagen” hænger sammen for alle delta-
gere. Spørgsmål om hvordan diætisterne arbejder, hvordan samarbejdet på sygehuset med øvrige faggrupper er, hvordan 
den normale ernæringsindsats på hospitaler foregår samt under lock down, økonomisk og social indsigt, organisering af 
diætister lokalt på sygehuset og nationale (faglige organisationer, fagforeninger, interesseorganisation m.v.) regler for god-
kendelse af projekter og forskellige krav til detaljer, indsendelsestilladelser, økonomiske omkostninger og behandlingstid af 
ansøgningsprocessen i ”videnskabsetisk komité” og øvrige godkendelsesinstanser. For ikke at glemme de forskellige ønsker 
og holdninger fra alle medlemmerne af forskningsgruppen, som skal belyses og diskuteres, og som der skal opnås enighed 
om. Dertil kommer udformningen af spørgsmålene til spørgeskemaundersøgelserne – hvordan stilles spørgsmål, som kan 
forstås på alle sprog (trods oversættelse til det lokale sprog) i de forskellige kontekster, samt benyttelse af simple formule-
ringer som også kan lade sig gøre at oversætte. 

Så mødtes vi der online, hver torsdag det første halvandet år, og en gang i måneden derefter: Nogen i pyjamas da kl. kun 
var fem om morgenen, nogle i arbejdstøj, nogle gabte, fordi trætheden meldte sig kl. 22 om aftenen. Men vi gjorde det, for 
tænk, hvor meget vi kunne (og kan) lære af hinanden, når sådan en global udfordring rammer vores arbejdshverdag på en 
måde, der ikke var set i over 100 år. 

Aktuel status:   
Svar på spørgeskema #1 er færdigindsamlet i Danmark, Sverige, Norge, New Zealand og Australien. Afventer stadig resulta-
ter fra Spanien, Brasilien, USA, Canada og Mexico. 

Spørgeskema #2: indsamling af data i gang i Danmark og Norge. Sverige forventer dataindsamling lige efter sommerferien, 
mens de øvrige lande først vil starte i løbet af dette efterår (optimistisk set).

På sigt vil netværket tage stilling til, om der på baggrund af resultaterne skal udvikles strategier eller samles nyttig informa-
tion, som diætister i verden kan benytte fremover. Dette er en dynamisk gruppe af frivillige, hvorfor fremtidens projekter i 
netværket udvikles løbende af gruppens medlemmer. 

Ønsker du at læse mere om GTNC henvises til Diætisten nr. 173, oktober 2021, s. 26. 

Global TeleNutrition Consortium (GTNC)
- et interkontinentalt forskningssamarbejde
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ESPEN og DSKE - De stædige drivere
Af Henrik Højgaard Rasmussen, professor, overlæge, ph.d. og leder af Center for Ernæring og Tarmsvigt og 
Mette Holst, forskningsleder, sygeplejerske, MKS og ph.d., Center for Ernæring og Tarmsvigt. Begge Aalborg 
Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Kontakt: hhr@rn.dk 

”Hvad skal vi have med til European Society for Enteral Nutrition and Metabolism (ESPEN) kongressen i år”? Det er altid 
et af de første spørgsmål, der melder sig i Center for Ernæring og Tarmsvigt ved Aalborg Universitetshospital efter nyt-
år. Ligesom vi også begynder at spekulere på, hvad vi kan bidrage med til årsmødet i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 
(DSKE). For vi vil så gerne afsted til de møder. Men hvem er de to organisationer egentlig, og hvad bidrager de med, og 
hvad kan vi selv bidrage med til det store fællesskab?

Historien bag DSKE og ESPEN
ESPEN blev formelt etableret i 1980, men grundlaget blev lagt på et uformelt internationalt møde i Stockholm i 1979, 
som almindeligvis er blevet betragtet som det første ESPEN-møde. Her blev det besluttet at oprette et tværfagligt 
selskab dedikeret til undersøgelse af metaboliske problemer forbundet med akutte sygdomme og deres ernæringsmæs-
sige konsekvenser, samt at udgive tidsskriftet ”Clinical Nutrition”. Det følgende år (1980) blev der afholdt et møde med 
800 deltagere i Newcastle, hvor ESPEN officielt blev grundlagt og dets forfatning vedtaget: Der blev valgt en præsident, 
en sekretær, en kasserer og to revisorer samt et råd (ESPEN Council) bestående af et nøglemedlem fra hvert deltagende 
land. De årlige møder blev en stor succes med flere og flere deltagere, hvor kongressen, da den blev afholdt for første 
gang i Danmark (i samarbejde med Norge), i 2016 havde knapt 4000 deltagere fra i alt 68 lande - en deltagerrekord der 
ikke er blevet slået siden. Selskabets hurtige ekspansion krævede yderligere tilpasninger med hensyn til ESPENs organi-
sation og politik, og i figur 1 ses den aktuelle opbygning og relation til DSKE.
 

Figur 1. Organisering af ESPEN og relationen til DSKE (modificeret) (www.espen.org) 

ESPEN består i dag grundlæggende af en eksekutiv komité (EXE-COM) med en formand/præsident, som vælges for fire 
år ad gangen, en komité for uddannelse og klinisk praksis (ECPC) samt en videnskabelig komité (SCI-com). Alle komi-
teer er tværfagligt sammensat på nær EXE-COM (som kun består af læger) og vælges for fire år ad gangen af ESPEN 
Council, og typisk er det formanden for det nationale ernæringsselskab (PEN-society), fx DSKE, eller en anden udpeget 
af formanden for DSKE (aktuelt Henrik Højgaard Rasmussen). 
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ESPEN og DSKE - De stædige drivere
Organisationen afspejler de centrale områder, som ESPEN er dedikeret til inden for området klinisk ernæring og meta-
bolisme og fremmer derfor grundforskning og klinisk forskning, basal og avanceret uddannelse og tilrettelæggelse af 
konsensuserklæringer, guidelines m.m.

Således er selskabets uddannelsesmæssige rolle konstant blevet styrket gennem årene: Kongressens uddannelsespro-
gram ”Life Long Learning” (LLL), der nu er udvidet til to dage, er multidisciplinær (for både sygeplejersker, diætister, 
farmaceuter og læger), og vigtigheden af den postgraduate uddannelse afspejles i det stigende antal kurser og works-
hops om specifikke emner. LLL i klinisk ernæring og metabolisme er et innovativt og effektivt multidisciplinært ud-
dannelsesprogram, der tilbyder kurser både online og live. I anledning af ESPEN-kongressen i Bruxelles (2005) blev fire 
moduler præsenteret for første gang. Hvert modul består af en opdateret gennemgang af et bestemt problem, klinisk 
case, selvevalueringstest og karakterquiz. Kurserne er nu væsentligt udvidet og består af mere end 40 emner og 120 
moduler. For at få ESPEN-eksamensbeviset skal deltagerne samle ”credits” (point) og bestå afsluttende eksamen. Årlig 
tidsplan for live-kurser annonceres på ESPENs hjemmeside. Credits for deltagelse i kurset tildeles på live-kurser og til 
online-træning. Deltagelse i et live-kursus om et emne giver tre CME-point, (International medicinsk standard) og er ikke 
umiddelbart ECTS-point, men de er forholdsvis nemme at få omregnet til ECTS-point, hvis man står og skal bruge kursus-
point til sin ph.d.-uddannelse. Hvert emne, der tages online, giver op til fire CME-kreditter i henhold til de gennemførte 
aktiviteter. Kreditakkumulering giver dig mulighed for at blive tildelt et ESPEN Diplom i klinisk ernæring. 
Uddannelseskomitéen ECPC er også ansvarlig for at koordinere konsensuserklæringer og guidelines om klinisk ernæ-
ring, hvis resultater offentliggøres i Clinical Nutrition.

Med henblik på at udvide sin repræsentativitet og dermed opnå en vis indflydelse på det europæiske, politiske be-
slutningsniveau har ESPEN tilbudt nationale selskaber, der er involveret i klinisk ernæring, muligheden for at udtage 
blokmedlemskaber mod et reduceret beløb. Samtidig har ESPEN lanceret konceptet ”Council Meeeting”, som organi-
seres i anledning af ESPEN Winter Meeting i januar og i anledning af ESPEN-kongressen i september. Hvert tilknyttet 
nationale ernæringsselskab har en repræsentant, der inviteres til at deltage i disse møder. Formålet med rådsmøderne 
er at tilskynde til interaktivitet mellem de nationale selskaber og det centrale ESPEN.

I 2013 organiserede ESPEN den første ”ESPEN Workshop” i Dubrovnik om aminosyrernes metabolisme. Denne type 
to-dages-kurser er arrangeret af ESPEN Scientific Committee, og et LLL-kursus arrangeres umiddelbart før workshoppen. 
Af disse workshops kan f.eks. nævnes ”Lipid in ICU” (Tel Aviv, 2014), ”Kulhydrater og insulinresistens” (Venedig, 2015), 
”Ernæring hos kræftpatienter” (Berlin, 2016), ”Tarmsvigt” (Bologna, 2017) og ”Ernæring i perioperativ kirurgi” (Not-
tingham, 2018). I 2018 blev det besluttet at omdøbe denne såkaldte ”Workshop” til et ”Symposium”.
Blandt uddannelsesaktiviteterne støtter ESPEN endvidere udgivelsen af den såkaldte ”Blå Bog”, der indeholder grund-
læggende viden inden for medicinsk ernæring. 

Tidsskriftet ”Clinical Nutrition” har fået et større og større impact og er nu steget gradvist til en såkaldt Impact Factor 
over seks, hvilket desværre også betyder, at mange artikler må afvises. Redaktionen for klinisk ernæring besluttede i 
2011 at oprette et elektronisk online tidsskrift ”Clinical Nutrition ESPEN”, som blev accepteret til PubMed i 2017. Et an-
det tidsskrift ”Clinical Nutrition Experimental” (CNX) er blevet oprettet i 2015 og er et åbent officielt tidsskrift for ESPEN 
uden impact factor endnu. Dette tidsskrift er beregnet til at fremme hovedsageligt grundvidenskab inden for klinisk 
ernæring.

Efter offentliggørelsen af ESPEN-retningslinjerne inden for enteral (2005) og parenteral (2009) ernæring besluttede 
ESPENs eksekutivkomité i samarbejde med ESPEN’s uddannelsesudvalg i 2013 at offentliggøre sygdomsrelaterede 
retningslinjer. Siden blev der udgivet forskellige retningslinjer for ernæring i demens (2015), kronisk tarmsvigt (2016), 
cystisk fibrose (2016), kræftpatienter (2017), polymorbide interne medicinske patienter (2017) og neurologi (2017), Co-
vid-19 (2020), cancer (2021), kirurgi (2021) m.fl. I 2017 blev ESPEN desuden officielt accepteret som tilknyttet medlems-
forening af UEG (United European Gastroenterology).

DSKE blev formelt etableret i 1996 på initiativ af Ib Hessov, Hendrik Vilstrup og Jens Kondrup, men under et andet 
navn: ”Dansk Selskab for Ernæring og Metabolisk Stress”. Dengang blev det vedtaget, at der fremadrettet skulle holdes 
et årsmøde og et ektra møde om året. Herudover skulle der udgives nyhedsbreve og selskabet skulle hjælpe med at 
anvise undervisere i klinisk ernæring. 
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Siden har selskabet undergået en væsentlig udvikling med en stigende grad af professionalisering og et nyt navn: DSKE 
”Dansk Selskab for Klinisk Ernæring”. Nuværende formand for DSKE er overlæge Christian Lodberg Hvas (Århus Univer-
sitetshospital). Antallet af deltagere er flot stigende med omkring 4-500 medlemmer på nuværende tidspunkt, hvoraf 
ca. halvdelen er kliniske diætister. Der arrangeres initiativmøder 3-4 gange årligt, bestyrelsesmøder og 1-2 temadage år-
ligt. Derudover et årsmøde med skiftende lokation mellem Aarhus og København. Disse møder er oftest flot besøgt og 
en god mulighed for at netværke, diskutere videnskab og ikke mindst prøve kræfter med forskningen ved at indsende 
et abstract, holde foredrag m.m. Udover disse møder er DSKE stærkt engageret i en række tiltag og er f.eks. høringsor-
gan for diverse faglige selskaber.

Et andet initiativ er dannelsen af ”Alliancen mod Underernæring” (ALMU), hvor formålet er at forene stærke kræfter, 
sådan at ernæringen for patienter og skrøbelige ældre fortsat prioriteres på linje med andre indsatsområder. ALMU, 
som tidligere hed ”Forum for Underernæring”, blev i 2021 genopfrisket i et samarbejde mellem DSKE, Landbrug & 
Fødevarer samt Kost & Ernæringsforbundet. https://lf.dk/viden-om/sundhed-og-fodevarer/forum-for-underernaering. 

DSKE indgår desuden i alliancen Optimal Nutritional Care for All (ONCA), der er en europæisk alliance, som bl.a. har 
arrangeret en nylig afholdt ONCA-kongres i Danmark samt har været initiativtager til ernæringsugen (se senere). 

Udover diverse mødeaktiviteter er DSKE også involveret i et Nordic Nutrition Academy (NNA) med tværfaglig deltagel-
se. NNA er et internatkursus med fem moduler af to dages varighed for dem, der arbejder med undervisning, ledelse og 
forskning indenfor klinisk ernæring (Se også www.NNA.org samt artikel om NNA på s. 26). 

Desuden har DSKE nu påtaget sig rollen som redaktionsgruppe for bogen Klinisk Ernæring sammen med forlaget 
Munksgaard. Næste udgave forventes at udkomme i 2023. 

Hvordan bidrager Danmark (DSKE) til samarbejdet med ESPEN?
ESPEN er en uvurderlig inspirationskilde for klinisk ernæring og dermed også for Danmark og DSKE. Omvendt har 
Danmark også tradition for at lægge baren højt, når det gælder klinisk ernæring, og vi er dermed også højt respekteret 
internationalt. Derfor er det også vigtigt, at Danmark bidrager internationalt i de fora, hvor man kan påvirke udvik-
lingen indenfor ernæring, typisk i bl.a. videnskabelige bestyrelser og komitéer, guidelineudvalg samt internationale 
samarbejdsprojekter.

ESPEN er derfor en værdifuld samarbejdspartner, hvor vi også har mulighed for indflydelse og påvirkning af såvel den 
politiske som den videnskabelige dagsorden. Og dette samarbejde kan bl.a. foregå i regi af DSKE, som enten direkte el-
ler ved udpegning af ad hoc-specialister kan deltage i forskellige samarbejdskonstellationer. DSKE har en repræsentant 
i ESPEN Council, som holder to årlige møder, hvoraf det ene er i relation til ESPEN-kongressen. Det andet er et arbejds-
møde, hvor aktuelle emner tages op (kan være forslag fra DSKE) og præsenteres af de forskellige lande i workshops. 
Dette kan resultere i arbejdsgrupper, der specifikt arbejder med disse emner. 

Har man et særligt emne, man brænder for, er der også mulighed for at danne en interessegruppe i ESPEN (SIG-grup-
pe). I Danmark deltager vi f.eks. i SIG-grupper om både kronisk og akut tarmsvigt. Dette resulterer typisk i forsknings-
projekter og guidelines. Alle kan deltage i møderne i de forskellige grupper under ESPEN-kongressen, hvis man har lyst 
til at høre nærmere.

Siden 2007 har ESPEN været en aktiv interessent i European Nutrition for Health Alliance (ENHA), som er en organi-
sation, der er oprettet for at fremme og gennemføre screening af ernæringsrisiko og forbedre god ernæringspraksis 
for alle europæiske borgere. ENHA’s medlemmer og partnere er centrale europæiske faglige selskaber, foreninger og 
patientgrupper med interesse for klinisk ernæring. 

ENHA samarbejder med Europa-Parlamentet om at nå sine mål og har dermed også en væsentlig politisk agenda for at 
fremme klinisk ernæring. I 2014 startede ENHA kampagnen ”Optimal Nutrition Care for All”. I denne kampagne støtter 
ENHA de europæiske lande i at etablere/styrke nationale platforme for multistakeholdere med henblik på at gennem-
føre ernæringsscreening og forbedre ernæringsplejen. Landets delegationer mødes to gange om året for at opdatere 
status, udveksle god klinisk praksis og arbejde på innovative projekter. Danmark har gennem flere år været aktive i 
ONCA og har oprettet ONCA-DK, hvor Mette Holst er kontaktperson. Et stort arbejde kulminerede i afholdelsen af 
kongressen i København 2022, hvor emnet var, hvordan vi skaber lighed i sundhed med fokus på underernæring. The 
Copenhagen ONCA Conference (european-nutrition.org). (Se også artikel om ONCA på s. 30).

Hvad gør ESPEN for os i Danmark?  
Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad ESPEN bidrager med i forhold til arbejdet med sygdomsrelateret underernæ-
ring i Danmark, behøver de bare at tage et hurtigt kig i den nye vejledning fra Sundhedsstyrelsen ” Underernæring: 
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Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko”, der udkom i april 2022 (se den også 
beskrevet i Diætisten nr. 177, juni 2022). Vejledningen bygger bl.a. på et godt grundlag af 21 ESPEN-Guidelines, tre 
publicerede konsensus statements/korrespondancer og derudover 26 solide artikler publiceret i henholdsvis Clinical 
Nutrition og Clinical Nutrition ESPEN, som er de af ESPENS tidsskrifter med bedst ”impact”. En stor del af både artikler 
og guidelines har danske medforfattere, hvoraf blandt andre seniorforsker Anne Marie Beck samt forfatterne til denne 
artikel har bidraget. 

Der er i flere sammenhænge forsøgt at skabe et mere solidt netværk i de nordiske lande, da vores sundhedssystemer og 
demografiske sammensætning ligner hinanden. Førnævnte uddannelsesprogram Nordic Nutrition Academy (NNA) er 
et eksempel på dette, hvor især diætister er flittige deltagere. NNA lægger blandt andet op til et øget netværk mellem 
klinikere, der har ernæringsinteresse og interesse for forskning i ernæring. 

Det tidligere beskrevet LLL-program er ligeledes rigtig god undervisning i realistisk og klinisk håndtering af ernærings-
problemstillinger, som især kan komme den nyuddannede eller den, der skifter speciale, til gavn. Alle kurserne er selv-
følgelig på engelsk, og den eneste udfordring ved enkelte af kurserne kan være, at enkelte undervisere har en lidt svær 
udtale på engelsk. Det støttes heldigvis af gode slides.

Som medlem af ESPEN får man omkring 20% rabat på deltagelse i den årlige kongres, der altid afholdes omkring star-
ten af september. Man får reduceret pris på deltagelse LLL-kurser, gratis adgang til guidelines og artikler via hjemmesi-
den og med varierende interval et nyhedsbrev. 

Hvordan kan vi bidrage til et ESPEN i en fortsat udvikling, der gavner Danmark?
Som medlem af ESPEN kan man stemme til ESPENS hovedbestyrelse EXE-COM, der i høj grad tegner politikken i ESPEN 
og definerer hvilke indsatsområder, der skal satses på. EXE-COM har meget stor indflydelse på, hvem der sidder i de 
forskellige komiteer og især på den politik, der føres hele vejen igennem ESPEN. Vi , især Mette Holst, har igennem 
flere år arbejdet på at få en person med kvalifikationer indenfor kvalitativ forskning ind i ”Scientific Committee”, men 
med den siddende EXE-COM er der ikke lydhørhed overfor dette, selvom der modtages flere og flere kvalitative studier 
som abstracts til kongresserne. Der kommer også en del abstracts, som ikke er kvalitative, men er ”kvalitetsudvikling” 
ind i den kategori, og det er jo lidt ærgerligt, hvis de bliver scoret på samme måde som de kvantitative abstracts. Hver 
stemme har altså stor betydning for politikken og for moderniseringen af ESPEN - på mange områder.

Alt i alt synes vi, at der er masser, vi kan gøre for, at det internationale ESPEN forbliver aktuelt for det danske sundheds-
væsen og de prioriteringer, vi selv arbejder under. Vores deltagelse i initiativmøder og årsmøde under DSKE gør os kon-
stant klogere og medvirker til den netværksdannelse, som vi alle sammen bliver dygtigere af og har det sjovere med.
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Diætist i Norge - med dansk uddannelse

Bagerst: Elise Husevåg. Forest Kristine Nordkvelle

Af Elise Husevåg, klinisk diætist/klinisk ernæringsfysiolog, cand.
scient. i klinisk ernæring og master i samfunnsplanlegging og 
ledelse, Trifid, Norge. og Kristine Nordkvelle, klinisk ernærings-
fysiolog og cand.scient. i klinisk ernæring, Lovisenberg Diakona-
le sykehus og Sagene bydel, Oslo kommune, Norge. 
Kontakt: ehusevaag@trifid.no

Hvordan er det at arbejde med ernæring udenfor Dan-
marks grænser? 
Artiklen her giver et indblik i, hvordan det er at arbejde 
som klinisk diætist i Norge med en grunduddanelse fra et 
andet land.

Uddannelsesbagrund fra Danmark
I 2011 startede jeg på min professionsbachelor i Ernæring og Sund-
hed ved University College Syd i Haderslev. 210 ECTS-points senere 
var jeg færdiguddannet som klinisk diætist.

Siden jeg er norsk, ønskede jeg at have muligheden for at kunne ar-
bejde i Norge. Men en norsk autorisation kræver, at du også har en 
kandidatgrad i klinisk ernæring. I 2015 startede jeg derfor på kandi-
datuddannelsen i Klinisk ernæring ved Københavns Universitet. To 
år senere, i 2017, var jeg færdig og fik job i en norsk kommune kort 
tid efter. 

Arbejdserfaringer i Norge
Allerede tidligt i min uddannelse bestemte jeg mig for, at jeg ønske-
de at have muligheden for at kunne flytte til Norge for at arbejde 
efter endt uddannelse. Dertil var jeg bevidst om, at jeg ønskede 
at arbejde i en kommune og ikke på et hospital. For at forbedre 
mine chancer for at få et job i Norge, når jeg var færdig med min 
uddannelse, valgte jeg på min bacheloruddannelse at søge om at 
komme i udlandspraktik i Norge. Dette gjorde jeg med henblik 
på at etablere et netværk i Norge og samtidig blive bekendt med, 
hvordan arbejdet som diætist foregår i Norge. Videre valgte jeg 
at skrive speciale knyttet til sektorovergangen mellem sygehus og 
kommune. Det spillede også en rolle, at jeg igennem studiet havde 
været i praktik i både et sundhedscenter, børnehaver og eftersko-

Nordic Nutrition Academy
Af Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, ph.d., Aalborg Universitetshospital, kontakt: r.tobberup@rn.dk

Nordic Nutrition Academy (NNA) er et skandinavisk uddannelsesprogram for læger, sygeplejersker og kliniske 
diætister, som har interesse for sygdomsrelateret underernæring og forskning. Formålet med akademiet er at: 1) 
øge deltagernes kompetencer i forhold til behandling af sygdomsrelateret undernæring og forskning, 2) danne og 
udvikle netværk på tværs af landegrænser og profession, samt 3) integrere forskning i det kliniske arbejde. Akade-
miet er udviklet i et samarbejde mellem DSKE, NSKE, SWEPEN, FISPE1 , Baxter og Nestle.

NNA kører over to år og havde opstart i 2021. Der er 25 deltagere (heraf 11 fra Danmark) i uddannelsesprogram-
met, som består af 5 x 2 kursusdage med lektioner i emner som ernæring og sygdomslære, og forskningsmetoder. 
Deltagerne er delt op i fem mindre forskningsgrupper og tildelt to erfarne forskningsmentorer. I løbet at uddan-
nelsesprogrammet gennemfører hver gruppe et forskningsprojekt, som er defineret på baggrund af gruppens 
fælles interesser og muligheder. Forskningsprojektet gennemføres mellem hver kursusgang, og grupperne mødes 
online efter behov. 

1Societies in clinical nutrition from Denmark (DSKE), from Norway (NSKE), from Sweden (SWESPEN), The Finnish Society for Clinical Nutriti-

on and Metabolism (FISPEN)
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ler, og at vi havde haft en stor portion pædagogik, kommunikation, 
psykologi og sociologi på uddannelsen. Det gjorde, at jeg til jobsam-
talen kunne formidle en holistisk tilgang til faget, noget der passer 
godt til arbejdet i kommuner. Jeg har derfor været meget glad for 
min danske uddannelse!

Det tog lang tid, inden flere af mine norsk-danske studiekamme-
rater fra kandidatuddannelsen i klinisk ernæring, som ønskede at 
arbejde som klinisk ernæringsfysiolog, fik et job i Norge. Jeg har 
erfaret, at det generelt er svært at få job som klinisk ernærings-
fysiolog i Norge, både for dem der har læst i udlandet, men også 
for dem der har læst i Norge. For at få et arbejde har flere af mine 
norsk-danske studiekammerater været nødt til at flytte rundt og 
bo forskellige steder for at få drømmejobbet. Med store afstande i 
Norge har det derfor for flere af os været en lang og sej rejse med 
en del pendling mellem arbejdsstedet og familie og venner, inden 
drømmejobbet ramte, hvor vi ønskede at bo.

Fræna kommune
For min del startede rejsen i en kommune på nordvestkysten. Det 
var en nyoprettet stilling, som jeg i høj grad kunne være med til at 
forme selv. 50 % af stillingen var rettet mod arbejde med børn og 
unge og specielt børn og unge med overvægt og fedme. En stor del 
af arbejdet var desuden at samarbejde med vuggestuer, børnehaver 
og skoler. Den resterende tid gik med ældreomsorgen, hvor jeg hav-
de 25 % i hjemmesygeplejen og 25 % på plejehjem. Min arbejdsdag 
gik for det meste ud på at vejlede borgere, undervise og udarbejde 
ernæringsrutiner. 

Bergen kommune
Efter et års tid gik vejen videre til Bergen kommune, idet jeg 
ønskede at prøve kræfter af i en større kommune. Her arbejdede 
jeg i Byrådsafdelingen for helse og omsorg, hvor jeg blandt andet 
beskæftigede mig med en kommunal plan i ernæring, som blev 
politisk forankret. Videre arbejdede jeg med opfølgning af private 
leverandører, som havde ansvar for levering af middage til kommu-
nens plejehjem og borgere med hjemmetjenester. 

Lørenskog kommune/USHT-Viken (Akershus)
Efter kun et halvt års tid i Bergen kommune kom drømmejobbet 
lige udenfor Oslo, hvor jeg ønskede at bo, idet det var nærmere fa-
milie og venner. Her startede jeg som rådgiver i ernæring i enheden 
Fag og innovation i Lørenskog kommune. Mit ansvar var at følge 
op på ernæringsrutiner, udarbejde e-læringskursus, undervise og 
vejlede sundhedspersonale samt være projektleder for forskellige 
ernæringsprojekter. Nogle af arbejdsopgaverne var blandt andet 
at søge om innovationsmidler, og få sat ernæring på dagsorden og 
i samsvar med andre kommunale satsninger. Videre har jeg haft 
ansvar for opstart og drift af et interkommunalt ernæringsnetværk. 
Her har jeg haft ansvar for både fysiske og digitale samlinger, med 
henholdsvis 165 og 300 deltagere. Formålet med det interkommu-
nale ernæringsnetværk var at øge ernæringskompetencen, lære på 
tværs af kommuner og oparbejde bedre samarbejde mellem syge-
husene og kommunerne. Af andre arbejdsopgaver har jeg også haft 
en rolle i Matgledekorpset i Oslo og Viken, hvor vi er et tværfaglig 
team, som besøger forskellige kommuner for at inspirere til øget 
fokus på ernæring og madglæde.

På grund af nye prioriteringer i Lørenskog kommune blev jeg efter-
året 2021 omdisponeret til at være projektleder for kommunens 
projekt mod heltidskultur. Projektet indebærer at tænke nyt ift., 
hvordan tjenester og arbejdstider organiseres, da en høj andel del-
tidsansatte er en af de største udfordringer, norske kommuner har 
som arbejdsgiver. Som i Danmark oplever vi dermed også i Norge 
fra tid til anden, at der bliver foretaget en besparelse på ernæ-
ringsområdet. Nationale strategier og befolkningen vil have mere 

fokus på ernæring, men vi er en ”nice to have”- og ikke en ”must 
have”-tjeneste. Samtidig ved vi, at kommunerne har problemer med 
at rekruttere sundhedspersonale som fx sygeplejersker. Hvad med 
at kigge på opgavedelinger og se på, hvordan andet sundhedsper-
sonale som fx kliniske diætister kan aflaste frontpersonale, som vi 
ofte mangler og har svært ved at rekruttere? For så vidt jeg ved, 
har tværfaglighed vist sig at være positivt og komme patienterne 
til gode! Vi kan fortsætte med at argumentere for, at der burde og 
skulle været flere kliniske diætister i de systemer, vi har i dag, men 
jeg tror, vi har bedre muligheder for at lykkes ved at engagere os i 
morgendagens sundhedsvæsen.

Trifid
Til trods for at ovenstående med ændringer i opgavedelinger i stor 
grad kommer ind under paraplyen heltidskultur, har jeg valgt at 
søge videre, og starter fra august 2022 i et privat konsulentfirma, 
der hedder Trifid. Ved siden af arbejde har jeg i de seneste år læst 
en kandidatgrad i samfundsplanlægning og ledelse, hvilket er en 
kompetence, jeg nu i større grad vil prøve af i en afdeling, som 
bistår kunder med organisationsudvikling og ændringer. Alligevel vil 
ernæring altid være med mig, og jeg håber, jeg får opgaver med at 
kun bistå kommuner og sygehuse i deres projekter og omstillingsar-
bejde mod bedre ernæringspraksis. 

Forskellige uddannelser er en fordel
En af dem, jeg har samarbejdet godt med i Norge, er Kristine Nord-
kvelle, som har læst i Australien. I lighed med mig havde hun ingen 
forudgående kendskab til det norske arbejdsmarked, hvorfor hun 
efter sin fire-årige uddannelse i Australien til bachelor of science in 
Clinical Nutrition søgte ind på kandidatdannelsen i klinisk ernæring 
ved Universitetet i Oslo.

Bacheloruddannelsen i Australien indbefattede 18 ugers praktik 
fordelt mellem ti uger på et hospital, fem uger i en kommune og tre 
uger i et hospitalskøkken. Kandidatuddannelsen i Oslo indbefattede 
også nogle ugers praktik på et sygehus, hvor hun efterfølgende 
også havde et sommervikariat. Tilsammen er Kristine sikker på, 
at erfaringerne i praktikken gav hende modet til at søge ude på 
arbejdsmarkedet, men også erfaringer fra flere år som servitrice 
var af betydning. Hun mener, at alle jobs, hvor man arbejder med 
mennesker, giver kompetencer til arbejdet som en god klinisk ernæ-
ringsfysiolog.

Der gik ikke lang tid, fra hun havde færdiggjort sin kandidatuddan-
nelse, til hun fik job på et hospital. Over tid har hun, med støtte fra 
nærmeste leder, udviklet stillingen til sit drømmejob. Hun arbejder i 
dag i en todelt stilling på hospitalet og i kommunen. Dette giver en 
omfattende mulighed for opfølgning af udsatte patienter, da hun 
kan følge op på samme patient både under indlæggelse og efter 
udskrivelse. Det giver i stor grad et godt patient flow.

Kristine mener, at det at samarbejde med en, som har en dansk 
uddannelse, har været inspirerende, da den danske tilgang opleves 
som mere fremsynet og kreativ end den norske. Med Kristines 
australske uddannelse oplever jeg til gengæld, at hun er en meget 
aktiv initiativtager. Hun mener selv, det er lært i Australien, hvor 
kliniske ernæringsfysiologer i større grad er en integreret del af 
sundhedsvæsenet. På den måde har hun lært, at kliniske ernærings-
fysiologer er en selvfølge, og at vi alle aktivt skal stille spørgsmål 
ved, hvorfor vi ikke er flere og på flere steder. Kristine sætter for 
eksempel spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er kliniske ernæ-
ringsfysiologer i madbutikker, fængsler, børnevelfærden og ved 
rusmiddeltilbud. Alle steder hvor der er mennesker!

Tag gerne kontakt, dersom du ønsker en samtale om fremtidige 
udviklingsprojekter. Det synes vi altid er super spændende!
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Af Marianne Søgaard Andersen, lektor 
og international koordinator, Ernæring 
og Sundhedsuddannelsen, Københavns 
Professionshøjskole. 
Kontakt: msan@kp.dk

Regeringen har gennem en årrække haft en 
målsætning om, at flere studerende som en 
del af deres uddannelse skal på et studie-
ophold i udlandet. I 2013 udgav regeringen 
internationaliseringshandleplanen ”Øget 
indsigt gennem globalt udsyn”, hvor den 
erklærede målsætning var, at 50 % af de 
studerende på videregående uddannelser 
skulle på studieophold i udlandet, og at de 
internationale læringsmiljøer på uddannel-
serne skulle styrkes. Ifølge handleplanen er 
formålet med et udlandsophold at ”… være 
med til at styrke de studerendes beskæfti-
gelsesmuligheder, fremmedsprogskompe-
tencer og internationale udsyn. Det er der 
brug for i en økonomi som den danske, 
hvor vi er stærkt afhængige af verden 
omkring os.” Siden da har regeringens 
internationaliseringsbestræbelser været 
mere afmålte, og en del af uddannelsesbe-
sparelserne har ramt internationaliseringen 
af uddannelserne mere eller mindre direkte. 
Fx blev uddannelsen Global Nutrition and 
Health lukket for to år siden. 

På Ernæring- og Sundhedsuddannelsen på 
Københavns Professionshøjskole er der stor 
interesse blandt de studerende for at tage 
et studieophold i udlandet. I gennemsnit 
tager ca. 20-30 % af de studerende afsted i 
løbet af deres uddannelse, hvilket er relativt 
højt i forhold til andre uddannelser på Sund 

fakultetet på København Professionshøj-
skole. Der er typisk en del flere studerende 
med interesse for et udlandsophold, men 
mange oplever at have ressourcemæssige 
og private udfordringer, der i sidste ende 
gør det for vanskeligt at få arrangeret. 

På Ernærings- og Sundhedsuddannelsen er 
der flere muligheder for, at den studerende 
kan tage en meritgivende praktik eller et 
teoretisk ophold ved et universitet eller en 
professionshøjskole i udlandet. Fra andet til 
syvende semester er der i hvert semester et 
mobilitetsvindue af forskellig varighed, som 
er karakteriseret ved at være en periode, 
hvor det er muligt for den studerende at 
rejse ud (se figur 1).

For de studerende, der optages på Klinisk 
Diætetik (KD)-toningen fra det femte 
semester, er mulighederne dog ikke helt så 
mangfoldige, hvilket i praksis har betydet, 
at der gennem de sidste 10 år kun har væ-
ret et par KD-studerende på et udlandsop-
hold i løbet af de pågældende semestre, og 
destinationerne har været hhv. Grønland 
og Færøerne, hvor der i høj grad er samme 
betingelser for den diætetiske praksis som i 
Danmark.

Der er en række forskellige årsager til, at 
KD-studerende ikke søger ud, når de først 
er startet på KD-toningen: For det første er 
der ikke de store muligheder for at sende 
de KD-studerende ud i verden, når de først 
er startet på KD-toningen, da kravene til 
KDernes uddannelse er svære at få dækket. 
For det andet har de studerende ikke den 

store motivation for at tage af sted i løbet 
af deres KD-toning, og endelig ser det ud 
til, at aftagerfeltet ikke ser det som en for-
del, at de studerende har haft et udlands-
ophold.  

De tre årsager hænger selvfølgelig sammen. 
I de to semestre (5.– 6. semester), som 
udgør den teoretiske og praktiske toning 
til KD, er der kun begrænsede muligheder 
for at søge ud i et udlandsophold. I praksis 
har det på dette uddannelsesniveau været 
umuligt at identificere forløb hos samar-
bejdspartnere i udlandet, som i løbet af et 
enkelt semester har et tilsvarende fagligt 
indhold og som således ville kunne meri-
teres. Udenlandske uddannelser er typisk 
opbygget således, at de kritiske og kom-
plekse sygdomsområder er spredt udover 
flere forskellige semestre – i modsætning til 
den danske uddannelse, hvor de er samlet 
på et hhv. teoretisk og et praktisk semester. 
Dertil kommer udfordringer med at finde 
kliniske praktikpladser i udlandet, samt at 
læringsudbytterne garanteres, således som 
det er tilfældet, når praktikken finder sted i 
det danske sundhedsvæsen. Dette hænger 
igen til dels sammen med, at uddannelser 
har forskellig struktur ude i verden, hvor 
nogle ikke har det samme fokus på praksi-
stræning - ligesom andre områder i verden 
har anderledes sygdomsudfordringer og 
varierende betingelser for at håndtere dem.  

Hvad angår de studerende selv, er der me-
get få, der ytrer ønsker om at tage ud efter 
optagelsen på KD-toningen. De studerende 
har typisk gennem den forudgående del 

Forkortelser

FL: Fødevarer og Ledelse (studieretning)

SD: Sundhedsfremme og Diætetik (studie-

retning)

SF: Sundhedsfremme og Forebyggelse 

(Toning under SD)

KD: Klinisk Diætetik (Toning under SD)

Mobilitetsvinduer

3. semester praktikken

4. semester valgfag (valgfri praksis)

5. semester (teoretisk forløb ved et andet 

universitet – FL og SF)

6. semester praktikken (SF og FL) 

7. semester valgfag (valgfri praktik)

Er udlandsophold den studerendes mulighed 
for faglig og personlig udvikling?

Figur 1. Ernæring- og Sundhedsuddannelsen (2022). Ernæring- og Sundhedsuddannelsens opbygning.
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af uddannelsen været meget fokuserede 
på at leve op til de krav, der stilles for at få 
adgang til KD-toningen og set frem til at 
starte på den mere kliniske del af uddan-
nelsen. Derudover har KD-studerende ikke 
udsigt til at styrke deres jobmuligheder 
efter et udlandsophold, da jobmarkedet 
ikke er presset. Tværtimod er der p.t. et 
relativt gunstigt jobmarked for dimittender-
ne, hvor der over de sidste par år har været 
et markant fald i antal ansøgninger til de 
ledige klinisk diætist-stillinger.  

I forlængelse af dette ligger den tredje 
årsag til, at kun få studerende på KD-tonin-
gen søger ud: Et udlandsophold betyder 
ganske enkelt ikke noget i en karrieresam-
menhæng. Måske kan det endda have 
den modsatte effekt, hvis der kan stilles 
spørgsmål ved, om den studerende har 
opnået det krævede læringsudbytte under 
udlandsopholdet. Dette skal ses i kontekst 
af en uddannelse, som i forvejen anses for 
at være presset i forhold til at opfylde sund-
hedsvæsnets forventninger til det kliniske 
indhold i uddannelsen. 

De ovenstående årsager til, at studerende 
på KD-toningen ikke søger ud, er således 
dels begrundet i et pres på uddannelsens 
indhold, hvor den teoretiske del, der 
omhandler kritisk sygdom, er samlet på 
ét semester, samt et pres på ressourcerne 
i forhold til at facilitere meningsgivende 
ophold. På Ernærings- og Sundhedsuddan-
nelsen på Københavns Professionshøjskole 
takler vi udfordringen ved at opfordre 
de studerende, som har et ønske om at 
kombinere optagelse på KD-toningen med 
et udlandsophold, til at søge ud, inden de 
optages på toningen eller gøre brug af 
den seks-ugers valgfagsperiode, som ligger 
på syvende semester. Det er der omkring 
5 – 10 % af de studerende, som optages på 
KD-toningen, der gør. De studerende, der 
har benyttet sig af denne mulighed, melder 
tilbage, at udlandsopholdet har givet dem 
mulighed for en praktik i kliniske rammer 
og med større klientkontakt, end tilfældet 
ville have været i en dansk kontekst. Nogle 
havde mulighed for at følge en diætist 
og blev delagtiggjort i kostvejledning og 
diætplanlægning i tæt samarbejde med in-
stitutionelle køkkener. Opholdet var således 
i nogle tilfælde med til at afklare ønsket om 
at søge ind på KD-toningen. 

Disse tilbagemeldinger er i overensstem-
mende med de oplevelser, som stude-
rende på uddannelsens andre toninger 
og studieretninger har i forbindelse med 
udlandsophold. Alle studerende lægger 
umiddelbart efter hjemkomsten meget stor 
vægt på, hvordan udlandsopholdet har 
styrket deres kulturelle kompetencer samt 
deres forståelse af mennesker og har været 

grobund for personlig udvikling. Selv de 
studerende, som har haft et dårligt sam-
arbejde med en praktikvært, og som har 
erfaret, at det har været hårdt og ensomt 
at være væk fra familie og venner, vender 
ofte tilbage med meldingen om, at de har 
lært noget helt grundlæggende om at sæt-
te grænser, og de har fået en unikt indblik 
i anderledes pædagogikker og ledelseskul-
turer. De fagfaglige kompetencer, som de 
studerende peger på, at de får med sig fra 
et udlandsophold, er bla. forståelse af nye 
vinkler på sundhed og ernæring samt andre 
tilgange ift. at håndtere dette, forståelser 
for menneskelig diversitet samt inspiration 
til nye smage, tilberedningsteknikker og 
anderledes brug af fødevarer.  

Som uddannelsesinstitution erfarer vi, at vi 
får den studerende hjem med en fornyet 
styrke, der kan sætte tingene i perspektiv 
og stille spørgsmål, som tidligere var uud-
talte. Vores opgave er at arbejde med de 
studerendes dannelse - både som en bred 
almen dannelse og en specifik professions-
rettet dannelse. Denne opgave understøt-
ter udlandsopholdet, samtidig med at den 
forbereder de studerende til at agere i en 
praksisvirkelighed, der ikke er så homogen 
og kasseopdelt, som den tager sig ud i 
teorien.  

På Ernæring- og Sundhedsuddannelsen 
arbejder vi med at styrke de studerendes 
muligheder for at tage ud på udlandsop-
hold, som er med til at styrke deres faglige 
profiler og fagets professionalisme. Vi arbej-
der i denne bestræbelse også på at nå den 
gruppe af studerende, der har færre res-
sourcer og kun et spinkelt netværk, der kan 
støtte dem socialt og økonomisk, og som 
derfor ofte undlader at tage et udlandso-
phold. Dette gør vi gennem oplysning om 
de støtte- og vejledningsmuligheder, som 
findes i uddannelsen og det europæiske 
uddannelsessamarbejde Erasmus 

Hvad er Erasmus?
• Erasmus+ er EU’s program til støtte for 

uddannelse, unge og sport. 
• Det har et anslået budget på 26,2 mia. 

euro. 
• Programmet for 2021-2027 har fokus 

på social inklusion, den grønne og den 
digitale omstilling og fremme af unges 
deltagelse i det demokratiske liv.

(European Commission 2021)

Samtidig ligger der et opdrag i at stimulere 
de studerende, som søger optagelse på 
KD-toningen, i at søge udlandsophold før 
optagelse. Der er uden tvivl nogle erken-
delser ved et udlandsophold vedrørende 
identitet, kultur og forskelligheder, der er 
anvendelige i det samarbejde, en kom-

mende diætist skal have med klienter og 
patienter, som han/hun skal hjælpe til at 
mestre et hverdagsliv med eksempelvis en 
kronisk sygdom. 

Det er uddannelsens ambition i overens-
stemmelse med Bologna-processens formål, 
at de studerende skal have adgang til at 
tage ud i verden, og at den europæiske 
dimension i uddannelsen skal styrkes

Bologna-processen
Bologna-processen er betegnelsen for et 
mellemstatsligt europæisk samarbejde om at 
skabe et fælles rum for videregående uddan-
nelser i Europa. Baggrunden for processen er 
Bologna-deklarationen, der blev vedtaget i 
juni 1999 af undervisningsministre fra i alt 29 
europæiske lande.
Målet med Bologna-processen er, at Europa 
udvikler sig til et fælles område for videregå-
ende uddannelse, hvor studerende og forskere 
frit kan bevæge sig over grænserne. 

Herunder falder blandt andet følgende mål-
sætninger: 
• Fjernelse af mobilitetshindringer for såvel 

studerende som lærere
• Samarbejde om udvikling af kvalitetssik-

ring
• Styrkelse af den europæiske dimension i 

uddannelserne

(Uddannelses- og forskningsministeriet 2021)

Hvis vi skal motivere en større andel af 
vores studerende til at tage et udlandsop-
hold i løbet af deres studietid, vil det kræve 
en yderligere styrkelse af betydningen af 
udlandsopholdet i samarbejde med praksis 
samt en minimering af de økonomiske og 
praktiske udfordringer, et udlandsophold 
har.  

Læs mere:  

Regeringen (2013): ”Øget indsigt gennem globalt 

udsyn – flere studerende på studieophold i udlandet, 

styrkede internationale læringsmiljøer og bedre frem-

med sprogskompetencer”, Uddannelses og forsk-

ningsministeriet, https://ufm.dk/publikationer/2013/

filer-2013/oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn-1.pdf 

(Lokaliseret 29.07.2022)

European Commission (2021): Hvad er Erasmus? ht-

tps://erasmus-plus.ec.europa.eu/da/about-erasmus/

what-is-erasmus (Lokaliseret 29.07.2022)

Uddannelses- og forskningsministeriet (2021): ”Bolog-

na-processen” https://ufm.dk/uddannelse/internatio-

nalisering/internationalt-samarbejde-om-uddannelse/

bologna-processen (Lokaliseret 29.07.2022)

Uddannelses- og forskningsministeriet (2013): 

Danske videregående uddannelsesinstitutioner 

skal have stærkere internationale læringsmiljøer: 

https://ufm.dk/uddannelse/internationalisering/

regeringens-strategier-for-internationalisering/

oget-indsigt-gennem-globalt-udsyn/handlingspla-

nens-malsaetninger/danske-videregaende-uddannel-

sesinstitutioner-skal-have-staerkere-internationale-lae-

ringsmiljoer (Lokaliseret 29.07.2022)
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Af Mette Theil, klinisk diætist og formand for FaKD

Optimal Nutrition Care for All (ONCA) er et europæisk multi-
stakeholder-initiativ, som har til formål at støtte og optimere ernæ-
ringspleje og -behandling i de enkelte medlemslande. Kampagnen 
faciliteres af European Nutrition for Health Alliance (ENHA). 
Kost og Ernæringsforbundet, herunder også FaKD er en del af 
ONCA og arbejder derigennem sammen med Dansk Selskab for Kli-
nisk Ernæring (DSKE), Brancheforeningen for Fødevarer til Medicin-
ske Formål (FMF) og Lungeforeningen med henblik på at øge den 
offentlige bevågenhed i forhold til forekomsten af underernæring i 
Danmark.
På Børsen blev den 16. og 17. maj 2022 afholdt en stor ONCA-kon-
ference med overskriften ”Creating equality in nutritional care”; 
fokus var sundhed, lighed og underernæring. Da konferencen var 
blevet udskudt to gange pga. coronapandemien, var stemningen 
endnu mere glædesfyldt, da gennemførelsen blev til virkelighed. 
Konferencen blev holdt på to varme forårsdage, og København 
viste sig fra sin bedste side for de mange udenlandske gæster. FaKD 
deltog på den første dag. 
 
Dagene var prydet af ekspertoplæg fra Europa, og det blev un-
derstreget, at evidensen for, at ernæring nytter, aldrig har været 
stærkere. Også patientforeninger og politiske beslutningstagere var 
samlet for at italesætte ulighed i ernæringsbehandling og for at bi-
drage til at få identificeret, hvordan vi takler barrierer og udveksler 
idéer til ”god praksis”. Der arbejdes videre med at få implemente-
ret optimal ernæringsbehandling i daglig klinisk praksis på mange 
forskellige niveauer, og det gav stor inspiration, da der blev vist en 
video med en underernæret KOL-patient. 
Det blev også dagen, hvor Sundhedsstyrelsen fremviste, at vejled-
ningen om underernæring endelig var landet. Du kan læse konfe-
rencerapporten og downloade slides fra oplæggene her: https://
european-nutrition.org/wp-content/uploads/2022/06/Conferen-
ce-report-ONCA-2022.pdf

Fokus den første dag var ulighed og adgangen til hjælp. Det blev 
italesat, at ressourcer er forskellige og individuelle. og at vores 
indsatser derfor må ramme bredt. Det bliver også mere og mere 

italesat, at manglende ernæring og utilsigtet vægttab er uetisk. 
Et stort opmærksomhedspunkt er, at en ny ICD11 kode vedr. unde-
rernæring (Malnutrition) er undervejs. Forslaget om at formulere 
den nye ICD11 kode er nu indsendt til WHO og forventes at kunne 
blive godkendt denne sommer.  
Bliver diagnosekoden Underernæring accepteret, vil vi stå stærkere 
i forhold til at stille diagnosen underernæring fremadrettet.

Det stærke samarbejde blev synligt under den efterfølgende 
middag i Tivoli, hvor de uformelle snakke flød, og hvor det var 
interessant at høre, hvor forskelligt vi arbejder i alle lande - men 
med det samme mål: Vi vil underernæring til livs, og vi har brug for 
hinanden for at få den styrke og de kræfter, der kræves for at løfte 
denne sag. 
Det hjælper, at vi er mange, der bakker op om den svære kamp 
mod underernæring. ONCA-samarbejdet fortsætter derfor heldigvis 
for fuld kraft. 

ONCA står desuden bag Ernæringsugen i uge 44, hvor der er særlig 
fokus på sygdomsrelateret underernæring. I den anledning afhol-
des en temadag i Roskilde. Kost og Ernæringsforbundet vil i løbet 
af den uge også afholde et webinar for samtlige medlemmer. Hold 
øje med kalenderen for tilmelding til konferencen og webinaret på 
www.kost.dk.

ONCA 
– et europæisk samarbejde om optimal ernæring

Oplæg v. vicedirektør i Danke Regioner, Camilla Hersom

Gruppefoto af deltagerne på ONCA-konferencen foran Børsen.

fokus
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Af Paul Bloch, seniorforsker, Enheden for Sundhedsfremme-
forskning, Steno Diabetes Center Copenhagen
Kontakt: paul.bloch@regionh.dk

Initiativets formål og tilgang
Tingbjerg Changing Diabetes (www.tingbjergchangingdiabetes.dk) 
er et socialt og sundhedsfremmende initiativ, der har til formål at 
fremme sundhed og trivsel, herunder forebygge diabetes og andre 
kroniske sygdomme og deres komplikationer, blandt beboerne i 
Tingbjerg i det nordvestlige København (1). 

Det er et langsigtet initiativ, der begyndte i 2015 med fin dialog, 
gode intentioner og nogle mindre samarbejdsprojekter mellem 
sociale og sundhedsprofessionelle aktører i Tingbjerg. Initiativet har 
siden udviklet sig til en omfattende tværsektoriel indsats indenfor 
sundhed, uddannelse, beskæftigelse, miljø, klima, kultur, natur, fri-
tid og social udvikling. Alle aktiviteterne er koordinerede af offent-
lige, civile og private aktører i boligområdet, herunder initiativets 
partnere og relateret til hinanden i forsøget på at skabe synergi, 
koblinger og interaktion mellem Tingbjergs mange forskellige be-
boergrupper. Initiativet er langsigtet og uden fastsat slutdato. Det 
fortsætter dermed, så længe det er meningsfuldt og efterspurgt i 
lokalsamfundet. I perioder med god fondsstøtte stiger intensiteten 
af aktiviteter. I perioder med få midler reduceres intensiteten tilsva-
rende. For tiden har initiativet en bevilling fra Novo Nordisk Fonden 
og en anden fra Supplerende Behandlingsinitiativer under Steno 
Diabetes Center Copenhagen.

Indsatsen bygger på den forståelse, at sundhed er betinget af 
gode sociale omstændigheder, og at det er muligt at fremme det 
sunde hverdagsliv i udsatte boligområder via koordinerede og 
integrerede indsatser på tværs af sektorer og med udgangspunkt 
i lokal borgerinddragelse og samskabelse. Indsatsen er baseret på 
Supersetting-tilgangen og dens fem principper for intervention (2). 
Disse principper er: 

1) Integration for at sikre, at aktiviteterne gennemføres på tværs af 
settings og i samarbejde mellem forskellige aktører.

2) Deltagelse for at sikre, at beboerne er motiverede til at deltage i 
og tage ejerskab for udviklingen og gennemførelsen af aktiviteter.

3) Handlekompetence for at sikre, at beboerne erhverver de nød-
vendige kompetencer til at give udtryk for og handle på deres mål 
og drømme.

4) Kontekst for at sikre, at aktiviteterne respekterer og tilpasses 
hverdagslivets udfordringer og muligheder.

5) Viden for at sikre, at forskningsbaseret viden løbende bliver ind-
samlet om aktiviteterne og anvendt til at forbedre dem.

Aktiviteterne gennemføres lokalt i trygge rammer og inkluderer 
blandt andet driften af en beboerdrevet restaurant, kurser indenfor 
mad- og værtsskabsområdet, naturaktiviteter for børnefamilier, 
urte- og grøntsagsproduktion i havelodder og drivhus, tekstil-, 
træ- og cykelværksteder, hønse- og biavl, praktikforløb for socialt 
udsatte samt støtte og opbakning til udsatte borgeres møde med 
sundhedsvæsenet. 

Initiativets bidrag til at skabe lighed i sundhed
Tingbjerg Changing Diabetes gennemføres i bydelen Tingbjerg, der 
ligger i Brønshøj-Husum ca. otte km nordvest for Københavns cen-
trum. Tingbjerg er et af Danmarks største almennyttige boligom-
råder med knapt 7.000 beboere. Boligområdet er beriget med stor 
etnisk diversitet, som bidrager til et væld af forskellige sprog, kultu-
rer og traditioner. Boligområdet er dog også præget af sociale og 
sundhedsmæssige udfordringer. Det er således karakteriseret som 
et hårdt ghettoområde som følge af vedvarende dårlige indikatorer 
for uddannelse, arbejdsløshed, indtægt og kriminalitet. Prævalen-
sen af diabetes blandt voksne er 9,5% (0,37% for type 1-diabetes og 
9,16% for type 2-diabetes), hvilket er næsten dobbelt så højt som 
gennemsnittet for hele Københavns Kommune. Samme geografisk 
skæve fordeling ses for en række andre sundhedsparametre. Alle 
indsatser, herunder Tingbjerg Changing Diabetes, der har til formål 
at forbedre de socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold for 
beboerne i Tingbjerg, bidrager til at øge ligheden i sundhed.

Initiativets partnere
Tingbjerg Changing Diabetes’ partnere består af en god blanding 
af offentlige institutioner, civilsamfundets organisationer, lokale 
foreninger, private virksomheder og akademiske institutioner. 
Centralt står Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utter-
slevhuse (under boligorganisationerne FSB og KAB), Hotel- og 
Restaurantskolen, Center for Diabetes samt Steno Diabetes Center 
Copenhagen. Øvrige samarbejdspartnere inkluderer Brønshøj-Hu-
sum Lokaludvalg, Danmarks Naturfredningsforening, Københavns 
Kommune (herunder Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, 
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, 
Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) og 
Svanholm Gods. Derudover samarbejdes der med en række lokale 
aktører, herunder Energicenter Voldparken, Københavns Kommu-
nes fremskudte beskæftigelsesindsats, Nørre Gymnasium, Tingbjerg 
Fritidscenter, Tingbjerg Kirke, Tingbjerg Kollegium, Tingbjerg 
Kulturhus og Tingbjerg Skole. Akademiske partnere inkluderer 
Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet 
og Syddansk Universitet. Partnerskabet er dynamisk og udvikler 
sig hele tiden. Nye partnere involveres aktivt og ligeværdigt efter in-
teresse og behov i såvel udvikling som implementering af projekter 
og aktiviteter. Partnerskabets store bredde sikrer både synergi og 
tværfaglighed. 

Initiativets innovation
Tingbjerg Changing Diabetes er et stort, komplekst og omfattende 
initiativ, der tager sundhedens sociale, kulturelle og miljømæssige 

Tingbjerg Changing Diabetes
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determinanter alvorligt ved at belyse dem, forstå dem og agere i 
dem som forudsætning for bæredygtig forandring på sundhedsom-
rådet. Det betyder, at initiativet udover at være sundhedsspecifikt 
også sætter ind overfor fx medborgerskab, fællesskab, dannelse, 
uddannelse og beskæftigelse. Denne tilgang er usædvanlig for en 
sundhedsintervention i både en dansk og en international sammen-
hæng. Dertil kommer, at initiativet benytter Supersetting-tilgangen 
til at arbejde struktureret med disse komplekse udfordringer (2). 
Supersetting-tilgangen er en principbaseret interventionstilgang 
til mobilisering af lokalsamfundets ressourcer på tværs af sekto-
rer, arenaer, fagligheder og befolkningsgrupper. Tilgangen blev 
udviklet af Steno Diabetes Center Copenhagen og afprøvet med 
succes i SoL-projektet på Bornholm forud for nærværende initiativ 
(Læs mere på https://www.sdcc.dk/forskning/sundhedsfremme-
forskning/om-sundhedsfremmeforskning/Documents/Projekt-Sund-
hed-og%20-Lokalsamfund%20-Sol.pdf). SoL-projektet fik tildelt 
Folkesundhedsprisen 2016 af Dansk Selskab for Folkesundhed.  

Initiativets borgerinvolvering
Tingbjerg Changing Diabetes gennemfører projekter og aktivite-
ter, der samskabes med Tingbjergs beboere og lokale aktører med 
udgangspunkt i lokalområdets ressourcer, ønsker og behov. Nogle 
projekter er midlertidige, f.eks. madlavningskurser, mens andre er 
langsigtede, f.eks. beboerrestauranten Restaurant Virketrang. Der-
udover foregår der et væld af andre sociale aktiviteter indenfor om-
råderne sundhed, samvær, bevægelse, mad, værtskab, håndværk, 
havebrug, landbrug, natur, miljø, klima og bæredygtighed. Mange 
af disse aktiviteter foregår i initiativets nøglearena Fælleshaven, 
som er en tryg og tillidsvækkende arena, der danner fysisk ramme 
for et aktivt og mangfoldigt socialt fællesskab blandt Tingbjergs 
beboere på tværs af alder, køn og kulturel tilknytning. Inddragelse, 
deltagelse og samskabelse foregår uformelt gennem dialog mellem 
beboere, der har noget på hjerte og aktører, der lytter og går i dia-
log om, hvad der kan lade sig gøre, hvad det vil kræve, og hvordan 
roller og ansvar fordeles mest hensigtsmæssigt. 
En Koordinationsgruppe med deltagelse af implementerende re-
præsentanter fra alle partnere udvikler og driver indsatsen fremad. 
En styregruppe med deltagelse af beslutningsdygtige repræsentan-
ter fra alle partnere sætter retning, håndterer overordnede udfor-
dringer og mobiliserer ressourcer, tilladelser og adgange.

Initiativets bidrag til forebyggelse og behandling af diabetes 
Tingbjerg Changing Diabetes har netop igangsat initiativet Integre-
ret Diabetesintervention i Tingbjerg med det formål at udvikle og 
teste en helhedsorienteret indsats til styrkelse af udsatte borgeres 
motivation og mulighed for at handle på egen sundhed og benytte 
de mange tilbud, der findes på diabetesområdet. Indsatsen indbe-
fatter følgende tre integrerede og koordinerede spor:
1) Diabetesforebyggelse og sundhedsfremme
2) Tidlig og aktiv opsporing af præ-diabetes og diabetes
3) Professionel, håndholdt støtte til deltagelse i komplikations-
screening og behandling af diabetes. 

Initiativet bygger på et partnerskab mellem Den Boligsociale Hel-
hedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse, Center for Diabetes under 
Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning, og 

Steno Diabetes Center Copenhagen under Region Hovedstaden. 
Partnerskabet sikrer, at der ydes professionel støtte fra boligsociale 
medarbejdere og kommunale sundhedsvejledere til forbedring af 
mødet mellem borger og sundhedsvæsen og til styrkelse af brobyg-
ningen mellem boligområdet og sundhedssystemet. Mødet med 
borgerne foregår i trygge omgivelser i boligområdet og er baseret 
på ligeværdig dialog om og fælles handling på borgernes ønsker og 
behov for at forebygge diabetes og dens følgesygdomme samt leve 
et sundere og bedre liv med diabetes. Partnerskabet er ligeværdigt, 
og beslutninger er konsensusbaserede.

Initiativets bidrag til sammenhængende behandlingsforløb
Tingbjerg Changing Diabetes er optaget af udsatte borgeres udfor-
dringer med at navigere i sundhedssystemet. Integreret Diabetesin-
tervention i Tingbjerg tager udgangspunkt i denne problematik ved 
at styrke borgernes kompetencer til at navigere i sundhedssystemet, 
enten alene eller sammen med en mentor. Disse kompetencer op-
bygges på borgernes præmisser i trygge arenaer og sociale netværk 
i nærområdet, hvor borgerne lever og bor. Her etableres dialog 
om udfordringernes karakter, og der tilbydes information, råd, 
træning og mentorbaseret støtte afhængig af den enkelte borgers 
ønsker og behov. En sundhedsprofessionel vejleder står til rådighed 
fra Center for Diabetes, og en socialprofessionel vejleder står til 
rådighed fra Den Boligsociale Helhedsplan i Tingbjerg og Utterslev-
huse. Borgerne har desuden mulighed for at søge råd og vejledning 
blandt ligesindede (peers) i sociale netværksmøder og arrangemen-
ter, der understøttes af initiativet. 
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Både Center for Diabetes og Steno Diabetes Center Copenhagen 
har diætister i medarbejderstaben, som bidrager til initiativets 
ernæringsmæssige indsats. 

Initiativets resultater
Tingbjerg Changing Diabetes bliver monitoreret og evalueret på 
følgende tre måder: 

1) Ved kvalitative undersøgelser af borgernes meninger og holdnin-
ger. 

2) Ved kvalitative og kvantitative undersøgelser af borgernes 
adfærd.

3) Ved kvantitative undersøgelser af lokalsamfundets sociale kapi-
tal, samt registerdata over ændringer i udvalgte socioøkonomiske 
og sundhedsrelaterede parametre. 

Initiativet har haft stor lokal betydning ved blandt andet at bidrage 
til gennemførelse af videnskabelige undersøgelser om lokalsamfun-
det, til facilitering af lokale udviklingsforløb med beboere og aktø-
rer, til samskabelse af projekter og aktiviteter på tværs af aktører 
og beboergrupper, til styrkelse af sociale netværk og interaktion på 
tværs af alder, køn og kulturel tilknytning, til generering af ny viden 
om beboerdrevet forandring i udsatte boligområder og til formid-
ling af gode og vigtige fortællinger om lokalsamfundets ressourcer 
og potentialer til pressen, praksismiljøet og forskningsmiljøet, natio-

nalt såvel som internationalt. Initiativet er særdeles populært blandt 
både sårbare og ressourcestærke beboere. Beboere, der normalt 
ikke omgås hinanden, mødes nu på kryds og tværs; de laver mad 
sammen, spiser sammen, går i Fælleshaven sammen, og de har det 
sjovt sammen. De bliver sundere sammen, fysisk, mentalt og socialt. 
Initiativet bidrager til at skabe sundhed udenfor sundhedssekto-
ren. På et tidspunkt vil det også blive tydeligt, hvordan og i hvilket 
omfang initiativet har bidraget til, at færre beboere i Tingbjerg 
udvikler diabetes og andre kroniske sygdomme, men det er endnu 
for tidligt at dokumentere. 

Initiativets udbredelsesmuligheder
Tingbjerg Changing Diabetes inspirerer allerede byer rundt omkring 
i verden gennem det globale Cities Changing Diabetes-program, 
hvori Steno Diabetes Center Copenhagen er formel samarbejds-
partner (https://www.citieschangingdiabetes.com/about-ccd/
partnerships.html). Det skyldes, at initiativet anvender specifikke og 
veldokumenterede tilgange, principper, metoder og værktøjer, som 
er designet til at kunne overføres til andre udsatte boligområder, 
bydele og nabolag. Steno Diabetes Center Copenhagen har således 
påtaget sig den opgave at uddrage viden, læring og erfaringer fra 
initiativet til modeludvikling og udbredelse af indsatsen i andre 
udsatte boligområder i Danmark og udlandet. Et eksempel er 
indsatsen Integreret Diabetesintervention i Tingbjerg, som gennem-
føres og evalueres i Tingbjerg med henblik på at blive modelleret 
til skalering i andre udsatte boligområder under titlen Integreret 
Diabetesintervention i Udsatte Boligområder. 
Gennem vores nære samarbejde med Novo Nordisk og Gehl er 
vi i fuld gang med at udvikle og teste metoder til kortlægning af 
madmiljøer (foodscapes/food environments) og mobilisering af 
lokale aktører og borgere i udsatte boligområder i Lissabon og 
Philadelphia. Flere byer kommer til i løbet af efteråret 2022. Dette 
foregår i samarbejde med lokale NGO’er, og formålet er at skabe 
viden gennem observationer og interviews i lokalsamfundet for at 
sikre høje informationsniveauer, hvorpå beslutninger om indsatser 
kan træffes. Læs mere herom på www.citieschangingdiabetes.com/
latest-news/foodscape-toolkit-tested-in-lisbon.html

Du kan læse mere om igangværende og afsluttede projekter under 
Tingbjerg Changing Diabetes på www.tingbjergchangingdiabetes.
dk/tcdformidling
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Friske og sunde råvarer til beboernes egen madlavning i Restaurant 
Virketrang.

Vedledning på højt niveau i ”Kursus for sund madlavning for børnefa-
milier”.
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Resumé
Bachelorprojektet undersøgte kliniske diætisters (KD) oplevede 
barrierer i forbindelse med opsporing, implementering samt moni-
torering af ernæringsindsatser på plejecentrene i et tværprofessi-
onelt samarbejde. Igennem semistrukturerede interviews af KD’er 
fremkom der følgende barrierer: 1) Plejepersonale og KD’er har 
ikke ensartet forståelse af ernæring, 2) borgers egen selvbestem-
melsesret og 3) usikkerhed omkring retningslinjer. Efterfølgende 
blev de fundne barrierer analyseret ud fra tværfaglig teori, hvor vi 
med videnskabelige artikler, etik og domæneteori analyserede os 
frem til, hvordan de fundne barrierer udfordrer det tværprofessio-
nelle arbejde.

Baggrund
Ifølge Alliancen mod Underernæring (tidligere Forum for unde-
rernæring) er underernæring et stigende problem blandt ældre, 
og op imod 42 % af de bosiddende på plejecentre har oplevet at 
have et utilsigtet vægttab (1). På baggrund af både udenlandske 
og danske undersøgelser formodes det desuden, at op imod 60 
% af ældre, på plejehjem og i hjemmepleje er underernærede 
(2). Underernæring har en betydelig konsekvens for samfundet, 
idet det formodes at koste seks mia. kr. årligt (3). Ligeledes har 
underernæring en betydning for den ældres livskvalitet, blandt 
andet ved risiko for tidlig død, og vejen dertil er ofte præget af 
depression (4).

Igennem indsatser på politisk niveau har Sundhedsstyrelsen gen-
nem en årrække afsat puljemidler til at forbedre ernæringsindsat-
sen på de kommunale plejecentre (5). Til trods for politisk fokus 
og puljemidler er der til stadighed en betydelig andel ældre, som 
er underernærede på plejecentrene (6).

Der er i dag ikke et lovkrav om, at ernæring samt mad og måltider 
indgår systematisk i behandlingen af underernæring. Håndtering 
af ernæringsindsatsen på plejecentrene, og hvem, der indgår i 
denne proces, er herved ikke landspolitisk bestemt. Derimod er 
det op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan indsatsen 
varetages (7). Dette er problematisk set i forhold til følgende citat 
fra Kommunernes Landsforening: ”Kommunerne har brug for 
flere sundhedsfaglige kompetencer til at løfte sundhedsopgaverne 
systematisk og i overensstemmelse med eksisterende eller kom-
mende retningslinjer. Det kræver flere sundhedsfaglige medarbej-
dere, der har en relevant uddannelse, der matcher kommunernes 
sundhedsopgaver” (8).

Eftersom flere faggrupper indgår i ernæringsindsatsen til den 
underernærede ældre, herunder sygeplejersker, SOSU-assistenter, 
fysioterapeuter, KD’er med flere, stiller det krav til det tværprofes-
sionelle samarbejde. Studier viser, hvor vigtigt det er, at alle invol-
verede faggrupper har en fastlagt funktion i ernæringsindsatsen 
for at undgå misforståelser i arbejdsgangen, da dette kan hindre 
den kliniske beslutningstagning (9).

Tværprofessionelt 
samarbejde omkring 
ernæringsindsatser til 
underernærede ældre 
på plejecentre

bachelor
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Med afsæt i ovenstående, havde projektet til formål at klarlægge, 
om der eksisterer barrierer i forbindelse med ernæringsinterventio-
ner rettet mod underernæring, som kan være en medvirkende år-
sag til, at borgere på plejecentre ikke modtager den ernæringsind-
sats, som de har behov for. Vi undersøgte den kommunale kliniske 
diætists oplevelser af barrierer i forhold til implementering, monito-
rering og opfølgning over for den ældre underernærede borger på 
plejecentre. Set i lyset af, at der stilles krav til det tværprofessionelle 
samarbejde, undersøgte vi, om og hvordan de oplevede barrierer 
udfordrer den KD i det tværprofessionelle samarbejde om ernæ-
ringsindsatsen.

Metode
Projektets videnskabsteoretiske ståsted var hermeneutikken, idet 
vi ønskede de KD´ers subjektive oplevelser af, hvilke barrierer de 
oplevede på plejecentrene i forhold til ernæringsindsatser.

Forud for projektets tilbliven indsamlede vi viden om emnet for 
senere at kunne præcisere problematikken på området. Herunder 
information om prævalens, betydning af underernæring i forhold til 
samfundet og den enkelte borger, eksisterende barrierer i ernæ-
ringsindsatsen, den gældende lovgivning, rammeplaner med mere. 
Den indsamlede viden bidrog efterfølgende til vores forforståelse i 
den analytiske proces.

Vi anvendte fire processer, som blev foretaget i nedenstående 
rækkefølge:
1. En indledende fritekstsøgning på Google med det formål at 

indhente generel viden om underernæring. Herunder om 
underernæring anses som et problem på landets plejecentre, 
politiske bestemmelser mm.

2. Feltarbejde i form af et udforskende interview med en KD for 
at få yderligere viden om en KD´s arbejde med ernærings-
indsatserne. Denne viden skulle bidrage til udformning af 
interviewguiden.

3. Systematisk litteratursøgning, hvor vi ønskede følgende belyst: 
Viden om underernæring på plejecentre: Udbredelse, omfang, 
økonomi og betydning for den ældre. Brug af rammeplaner 
og retningslinjer i behandlingen. KD’s rolle i ernæringsindsat-
sen samt betydningen af at have en KD tilknyttet plejecentre. 
Denne viden skulle bruges til at lave et kvalificeret interview og 
stille relevante responderende spørgsmål i interviewsituationen 
(10).

4. Den systematiske litteratursøgning gav os ikke et tydeligt 
indblik i, hvorledes og i hvilket omfang den KD´s kompetencer 
anvendes på de kommunale plejecentre. Vi kontaktede derfor 
landets 98 kommuner. Resultatet af denne sekundære under-
søgelse ses i resultatafsnittet.

Efter udarbejdelse af de fire ovenstående processer kunne vi påbe-
gynde indsamlingen af projektets empiri. Igennem vores sekundære 
undersøgelse fandt vi, at der arbejdes med forskellige tilgange til er-
næring på de kommunale plejecentre. For at dække denne forskel-
lighed kontaktede vi KD´er fra tre forskellige kommuner. Herved 
blev der udført tre individuelle, dybdegående og semistrukturerede 
interviews. Varigheden af hvert interview var ca. 1,5 time.

Teori
I dette afsnit beskrives de teorier, der er blevet udvalgt på bag-
grund af problemformuleringen samt empirien, der er blevet 
anvendt i analysen.

Domæneteori
Domæneteorien beskriver, hvordan aktiviteter mellem forskellige 
professioner fungerer (11). På en arbejdsplads bevæger man sig i 
tre forskellige domæner, når man skal kommunikere med hinan-
den: Æstetikkens domæne, produktionens domæne og refleksions-
domænet (12).

Tværprofessionelt samarbejde
I projektet brugte vi tværprofessionelt samarbejde som et paraply-
begreb, der dækker over de følgende samarbejdsmetoder: 
• ”Ad hoc-opgaver” ses, når der inddrages en anden faggruppe. 

Det kan foregå på et kontinuum fra at tilkalde en fagper-
son udefra til en kollega, som man organisatorisk er ansat 
sammen med, hvor det er let at mødes og justere en indsats 
(13). Måden at arbejde ad hoc på kan deles op i tre forskellige 
former: “Ad hoc”, “sagssamarbejde” og “team-samarbejde”. 
Et team-samarbejde kræver et stort kendskab til hinandens 
fagligheder (13).

• ”Tværfagligt samarbejde” beskrives ved flere monofagligheder, 
der arbejder sammen om at skabe noget særligt (14). Mono-
fagligheder bidrager med egen professionsidentitet og kultur. 
Ud fra dette findes en fælles definition af værdier, metoder og 
viden i forhold til at løse en opgave (15).

Resultater 
I tabel 1 nedenfor præsenteres de vigtigste resultater fra vores 
sekundære undersøgelse. 

Tabel 1
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Efter at have brugt den hermeneutiske analysemetode på respondenternes interviewsvar kom vi frem til 
tre barrierer. Barriererne er analyseret op mod valgt teori i en tværfaglig kontekst, hvoraf delresultaterne 
præsenteres i tabel 2. Barriererne skal ikke ses som direkte udsagn fra vores respondenter, men er frem-
kommet gennem vores fortolkning.

Konklusion
At KD og plejepersonale ikke har samme forståelse for ernæring, udfordrer det tværprofessionelle sam-
arbejde og skyldes tre forskellige forhold: 1) Plejepersonalet har forskellige uddannelsesbaggrunde, 2)
personlige værdier samt 3) tid til rådighed hos plejepersonale og leder. Det konkluderes på baggrund af 
relevant anvendt litteratur, at det forskelligartede fokus på ernæring gennem uddannelse samt persona-
lets forskelligartede personlige værdier udfordrer det tværprofessionelle samarbejde. KD skal kontaktes 
af plejepersonalet, som har en presset arbejdsdag med mange opgaver og som i øvrigt skal tage mange 
andre vigtige beslutninger i forhold til patienterne. Der ses en udfordring i, at de forskellige faggrupper 
ikke har samme fokus på ernæring. Herudover udfordres den KD i ”team-samarbejdet”, når KD føler sig 
modarbejdet af ledere og plejepersonale pga. en anden forståelse for ernæring samt disses større indfly-
delse og råderum. Det kan modarbejde den KD’s interventioner i forhold til den underernærede ældre.

Det konkluderes på baggrund af en etisk analyse af empirien, at borgerens ret til selvbestemmelse udfor-
drer det tværprofessionelle samarbejde. Dette skyldes professionernes etiske grundantagelser om vejen til 
det gode liv. Vi kan her konkludere, at plejepersonalet bevæger sig i dydsetikken og den KD i pligtetikken. 
Dette giver en udfordring i det tværprofessionelle samarbejde, da plejepersonalet skal udføre interventio-
nerne, men sætter spørgsmålstegn ved, om det er den rette vej frem til det gode liv. Den problematik, som 
kunne identificeres i forbindelse med “team-samarbejde”, ses også som en barriere for den tværprofessi-
onelle ernæringsindsats, idet den KD og plejepersonalet ikke har daglig sparring om borgeren i forhold til 
dette.

Tabel 2
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Ved hjælp af domæneteorien kan vi også konkludere, at usikkerheden i forhold til indholdet i de nationale og lokale retningslinjer udfor-
drer det tværprofessionelle samarbejde ved, at produktionsdomænet ikke indgår optimalt i samspillet mellem de tre domæner. At der ikke 
er klare retningslinjer og arbejdsgange i brugen af KD´er, interventioner og IT medfører, at handleplaner kan tillægges subjektivitet. Den 
nødvendige objektivitet går herved tabt, hvilket skyldes en mangelfuld kommunikation på organisatorisk niveau. Med dette kan vi konklu-
dere, at det i sidste ende kan gå ud over ernæringsindsatsen til den underernærede ældre.

Praksisrelateret
Selvom vores profession som KD´er er i konstant udvikling, varetages der til stadighed ernæringsrelaterede arbejdsopgaver af andre pro-
fessioner, på trods af at evidensen påpeger, at en KD vil være bedst egnet til at varetage disse opgaver (1,16). Det er vigtigt at fastslå, at vi 
som KD’er besidder en stor ernæringsfaglig viden, som er usammenlignelig med andre faggruppers, og en KD bør derfor ikke erstattes af 
andre faggrupper.

En gennemgående udfordring i forhold til implementering af ernæringsindsatser på plejecentre ligger i, at den KD arbejder i “team-samar-
bejde” og har en konsulentfunktion. Der er herigennem ikke nødvendigvis daglig, kontinuerlig sparring mellem plejepersonale og den KD. 
Vores vurdering er, at ernæringsfokus i forhold til den ældre borger kan optimeres ved at ansætte KD’er direkte ude på plejecentrene med 
ansvar for ernæringsinterventionerne. Herved er der potentiale for, at de KD’er vil komme til at indgå i et tværfagligt samarbejde med ple-
jepersonalet. Et dansk studie viser, at underernæring kan nedbringes ved, at der ansættes KD’er direkte i de enkelte plejeteams. Omfanget 
af underernæring kan nedbringes i en sådan grad, at den økonomiske gevinst ses allerede efter seks måneder (17).

Eftersom KD’er indgår i “team-samarbejde”, vil de oftest kun blive tilkaldt ved behov. Ved at være ansat direkte på plejecentrene kan de 
være med til at deltage mere aktivt i ernæringsindsatserne. Herunder den opsporende, behandlende og monitorerende proces. Det tvær-
faglige samarbejde vil sandsynligvis resultere i merværdi for borgeren.

Op imod 60 % af ældre, der modtager hjemmepleje eller er bosiddende på plejehjem, er underernærede (2). Vi har gennem vores feltar-
bejde afdækket, at mange kommuner ønsker at øge deres fokus på ernæring til ældre, men til trods herfor er det kun 32-57 % af kommu-
nerne, der har KD’er ansat i ældreplejen. Her kan vi igen henlede opmærksomhed på Kommunernes Landsforening og FaKD, som begge 
anbefaler, at der ansættes relevant fagpersonale til ernæringsbehandling. Vi kan herved stille spørgsmål ved, om ressourcerne til udbedring 
af underernæring i dag bruges optimalt.

Til trods for lokale udarbejdede handleplaner i forhold til ernæringsindsatsen for de omtalte ældre, har vi igennem dette projekt konklude-
ret, at disse ikke tillægges tilstrækkelig objektivitet. Herudover har vi gennem eget feltarbejde klarlagt, at der anvendes mange forskellige 
handleplaner i kommunerne. De responderende 54 kommuner anvender i alt 20 forskellige handleplaner.

Vi vil fremhæve, at den seneste vejledning om underernæring fra Sundhedsstyrrelsen ikke er taget i brug under vores indsamling af empiri 
på plejecentrene. Vi har efterfølgende gennemgået den nye vejledning med stor interesse. Vores tvivl om implementering er ikke grundet 
indhold, eftersom vi synes, det er et godt og gennemført stykke arbejde, men at der i ordet vejledning desværre bliver åbnet for subjektivi-
tet med mange mulige fortolkninger. Hermed formoder vi, at der er risiko for, at vejledningen ikke tillægges nok objektivitet, og dermed er 
det ikke tydeligt, om det er en ”kan eller skal”-opgave.
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Af Lene Søemod, kommunikationskonsulent, FTFa. Kontakt: les@ftfa.dk

Hos a-kassen FTFa kan du tegne lønsikring, hvis du vil have en ekstra pose penge oveni dagpengene i tilfælde af, du en dag 
står uden job. Men hvad er lønsikring, og er det noget for dig? Få overblikket her.

Flere og flere danskere har tegnet en lønsikring de sidste par år. Lønsikringer er bl.a. blevet populære, fordi der er et politisk 
maksimum for, hvor meget du kan få i dagpenge, hvis du bliver ledig. I 2022 kan du maksimalt få 19.351 kr. om måneden før 
skat. Er det i underkanten af, hvad du kan eller vil klare dig for, kan lønsikring være en mulighed for dig.

90 % af din løn
Med FTFa’s lønsikring kan du forsikre dig for 90 % af din løn. Det vil sige at du, hvis du bliver ledig, sammenlagt vil kunne få 
90 % af din tidligere løn udbetalt, når du lægger dagpenge og lønsikring sammen. Se eksempler på udregning i nedenstående 
tabel.

Du skal have en månedsløn på ca. 26.000 kr. om måneden før skat, før du kan tegne en lønsikring hos FTFa.

Her er tre ting, du skal overveje, inden du tegner lønsikring:
1. Faste udgifter:

Hvor mange faste udgifter har du hver måned, og hvad beløber de sig sammenlagt til? Har du fx lige købt hus, eller har 
du mange faste udgifter, kan det være, at det er en god idé for dig at tegne lønsikring, så du ikke skal få økonomien til at 
løbe rundt med dagpenge alene.

2. Dit rådighedsbeløb:
Hvor stort vil dit rådighedsbeløb være, efter dine faste udgifter er betalt, hvis du får dagpenge? Kan du klare dig for det 
beløb, eller har du brug for lidt ekstra på kontoen – det er overvejelser, der er vigtige, inden du tegner lønsikring.

3. Livsstil:
Nogle kan klare sig for lidt, men vælger en lønsikring for at få økonomisk frihed til at fortsætte den livsstil, de har nu. 
Mærk efter, hvad der er det rigtige for dig i dit liv.

Læs mere om dine muligheder på ftfa.dk/loensikring

Ting du skal vide om lønsikring
Her er et par begreber, du skal kende, inden du tegner forsikringen:

Kvalifikationsperiode
Lønsikring dækker først, når du har haft forsikringen i en såkaldt kvalifikationsperiode. Hos FTFa er det ni måneder. Du må ikke 
kende til en evt. opsigelse af dig i den periode.

Selvrisiko
Selvrisiko er den første periode, hvor du ikke kan få lønsikring, efter du er blevet ledig. Selvrisikoen er på en måned hos FTFa.

Dækningsperiode
Du kan få lønsikring udbetalt i 12 måneder med FTFa’s lønsikring. Det er halvdelen af den tid, du kan få dagpenge i.

LØNSIKRING 
– ER DET NOGET FOR DIG?
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ESPEN Congress 2022
Dato: 2.-6. september 2022
Sted: Wien, Østrig
Tilmelding: www.espencongress.com/registration/regi-
stration-fees/

Få den nyeste viden om vitaminer og 
mineraler
Dato: 12.9., 22.9., 26.9., 28.9. og 5.10. 2022
Sted: I alle fem regioner
Tilmelding: www.kost.dk/events

Initiativmøde om præ- og postoperativ 
ernæring
Dato: 5. oktober
Sted: Herlev Hospital, Store Auditorie, Borgmester Ib 
Juuls Vej 1, Herlev
Tilmelding ikke nødvendig

3 dages-kursus: Irritable bowel syndrome 
(IBS), herunder Low FODMAP Diet
Dato: 5.10., 21.11. og 7.12. 2022
Sted: Holmbladsgade 70, 1. sal, København S
Tilmelding: www.kost.dk/events

EFAD Congress 2022
Dato: 26.-30. oktober 2022
Sted: Virtuel
Tilmelding: efadcongress.com/register

Ernæringsugen, temadag
Dato: 3. november 2022
Sted: Roskilde Kommune, Auditoriet, Rådhusbuen 1
Tilmelding: www.dske.dk

Ernæringsfokuskonferencen
Dato: 10. november 2022
Sted: København
Tilmelding: Ikke åben endnu

FaKDs Årsmøde 2022
Dato: 11. november 2022
Sted: DGI-huset, Værkmestergade 17, Aarhus
Tilmelding: www.kost.dk/events

HOLD DIG OGSÅ OPDATERET PÅ 
WWW.KOST.DK/FAKD

BESTYRELSEN I FAKD

Formand

Mette Theil

E-mail: mp@diaetist.dk og 

post@diaetist.dk

Næstformand og kasserer

Trine Klindt

E-mail:  tk@diaetist.dk

Ansvarlig for kommunikation og NCP

Luise Persson Kopp

E-mail: lk@diaetist.dk og  

kommunikation@diaetist.dk

Øvrig bestyrelse

Christian Antoniussen

E-mail: ca@diaetist.dk

Randi Tobberup

E-mail: rt@diaetist.dk

Anne Kahr Lysdal

E-mail: al@diaetist.dk

Sofie Bech

Email: sf@diaetist.dk

REDAKTIONSUDVALG

Jette Thomsen Fabricius 

Christian Antoniussen

Dorte Sunke Knudsen 

Anne Marie Beck

Anne W. Ravn

Redaktør 

Trine Klindt

E-mail: tk@diaetist.dk

Diætisten i 2022

Vi vil gerne høre fra dig med dine øn-

sker til temaer, artikler og øvrige ideer 

eller dit eget bidrag til bladene i 2022. 

I forbindelse med samsending med Kost 

og Ernæringsforbundets blade ud-

kommer Diætistens seks numre i 2022 

således:

nr. 175:  4. februar

nr. 176: 25. marts

nr. 177: 17. juni 

nr. 178: 17. august

nr. 179:  30. september

nr. 180:  16. december 

Deadline for tilsendelse af materiale er 

ca. seks uger før udgivelsen.

Kalender
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Fresubin® 2 KCAL Drink

Genvejen til 
energi, protein, 
vitaminer og 
mineraler

Vi har samlet de 8 bedste smagsvarianter i 
Fresubin Startpakke, så patienten kan smage 
sig frem til sine favoritter.
1.  Fresubin 2 KCAL Drink Skovbær
2.  Fresubin 2 KCAL Drink Vanille
3.  Fresubin 2 KCAL Drink Cappuccino
4. Fresubin 2 KCAL Drink Abrikos-Fersken
5.  Fresubin 2 KCAL Drink Karamel
6. Fresubin 2 KCAL Drink Neutral
7.  Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink Chokolade
8. Fresubin 2 KCAL FIBRE Drink Lemon
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