
34

Af Malene Lerche Bjerregaard, klinisk diætist og stud.scient.
san.publ., Mie Dahlhus Bønnelykke, klinisk diætist, afdelings-
diætist, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Trine Bjerrum Hjorts-
høj, klinisk diætist. Kontakt: Trinebhjortshoej@gmail.com

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).
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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

Diætisten [nr. 178]: August 2022



36

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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