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Høring vedr. Faglig ramme for nærhospitaler 

Kost og Ernæringsforbundet og Fagligt selskab af Kliniske Diætister 

værdsætter muligheden for at afgive høringssvar, og afgiver fælles  

høringssvar i forhold til Høringsudkast til Faglig ramme for nærhospi-

taler 08082022. 

 

Indledningsvist vil vi gerne kvittere for, at ernæringsindsatser bliver en 

naturlig del af opgaverne på nærhospitalerne. Det anser vi som helt 

nødvendigt for at sikre den faglige kvalitet og de tværfaglige indsatser 

over for patienterne fsva forebyggelse, behandling og rehabilitering. 

 

Vi har følgende konkrete bemærkninger til høringsudkastet:  

 

1. Forslag til justering af tekst - side 32 og 34 

Side 32:  

Erstat ’fedme’ med ”overvægt og svær overvægt”. Fedme kan opfattes 

som stigmatiserende. Vi foreslår derfor, at der i stedet generelt benyt-

tes betegnelser som fx ”mennesker med overvægt eller svær over-

vægt”.  

 

Side 34:  

Under ”Forebyggelse og sundhedsfremmende tilbud fx:” står ”Indsat-

ser ift. overvægt og seksuel sundhed” under samme dot. Der er tale om 

tilbud til to forskellige målgrupper, og det kan opfattes krænkende (for 

begge grupper) at sætte overvægt og seksuel sundhed under ét punkt. 

Disse to tilstande hører heller ikke sammen, hverken ift. til de fysiolo-

giske omstændigheder eller de tilbud, der bør rettes mod de to grup-

per. Vi foreslår derfor, at de får hver sin dot. 
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2. Delt tjeneste – side 38 

Under punktet ”Principper for kompetencer på nærhospitaler” side 38 

punkt 3, er beskrevet: "Personalet kan fx arbejde forskellige dage på 

akuthospital og nærhospital.” I denne forbindelse forudsætter vi, at 

dette sker under hensyntagen til rimelige arbejdsvilkår for de involve-

rede medarbejdere – ikke mindst når det gælder mindre faggrupper. 

 

3. Konsekvent benævnelse af faggrupper - side 38  

 

På side 37 er de involverede faggrupper på nærhospitalerne nævnt. 

Der står ”Fysisk tilstedeværelse på nærhospitalet vil primært bestå af syge-

plejersker, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysio- og ergote-

rapeuter, diætister og jordemødre. … ”. Senere i høringsudkastet på 

side 38 er kliniske diætister, som den eneste faggruppe, udeladt un-

der punktet ”7.4. Kompetencer i nærhospitaler”. Her er de andre fag-

grupper nævnt i forhold til deres kompetencer og opgaveløsning på 

nærhospitalet, mens faggruppen kliniske diætister er faldet ud.  

 

Vi foreslår derfor, at der indsættes en dot på side 38 med teksten: 

 

• Kliniske diætister til ernæringsindsats og diætbehandling.  

 

 

Med venlig hilsen 

Mercan-Ellen Nielsen    Mette Theil 

Politik- og professionschef         Formand 
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