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Af Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, cand.cur., REHPA, 
Anne Marie Beck, klinisk diætist, docent, Københavns Professionshøj-
skole, Camma Damsted, projektleder, ph.d., cand.scient.fys., Center for 
Kræftrehabilitering og Palliation, Odense Kommune, Michelle Nielsen, 
klinisk diætist, Center for Sundhed og Forebyggelse, Odense Kommune, 
Trine Klindt, klinisk diætist, næstformand, Fagligt selskab af Kliniske Diæ-
tister, Kost og Ernæringsforbundet på vegne af workshopdeltagerne

Diætister, ernæringsforskere og lektorer fra Ernæring og Sundhed, 
Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon, 
skød sammen med REHPAs Brugerpanel nyt netværk i gang for ernæ-
ringsinterventioner til mennesker med livstruende sygdom.

Workshoppen ’REHPA FoodLab: Mad, måltider og livskvalitet til men-
nesker med livstruende sygdomme’ var et internatophold hos REHPA, 
Videncenter for Rehabilitering og Palliation (se infoboks). Baggrunden 
var rapporten ’Mad, måltider og livskvalitet’, der viste et behov for 
udvikling af ernæringsinterventioner i rehabiliteringen til menne-
sker med livstruende sygdom, primært inden for kræft-, hjerte- og 
KOL-området (1).

Workshoppens formål var at identificere, diskutere og prioritere 
behov for udvikling af ny viden og praksis på kort og lang sigt for 
ernæringsinterventioner i rehabilitering; klinisk, uddannelsesfagligt og 
forskningsmæssigt.

Workshoppens første dag indeholdt faglige oplæg, der satte fokus 
på at præsentere egen praksis og perspektivere til det overordnede 
formål. Workshoppens anden dag bestod af drøftelser, som identifi-
cerede behov på en lang række områder, der med fordel kan gavne 
den videre udvikling af ernæringsinterventioner i rehabiliteringen til 
mennesker med livstruende sygdom. Der findes mange gode tilbud 
og intentioner. Det blev dog tydeligt, at der er meget forskellige vilkår 
kommunerne imellem, og der mangler forskning i metoder og effekt 
for at kunne stille ernæringsinterventioner optimalt.

Her er udtrukket de væsentligste identificerede behov for fremtidig 
udvikling. Et arbejde REHPA understøtter gennem bl.a. et nyt netværk 
for fagprofessionelle på ernæringsområdet.

Terminologi og screening
Der foreligger et arbejde med begreber og terminologi. For hvad tales 
der om ved ernæringsindsats til mennesker med livstruende sygdom 
– i et behandlings-, sundhedsfremme- og et rehabiliteringsperspektiv i 
forskellige kontekster og af forskellige interessenter? Hvordan hænger 
disse forløb sammen på tværs af sektorer og på tværs af kommunal 
organisering? Her kan det knibe med at få fx blodprøvesvar til at følge 
patienten ud i de kommunale tilbud. Dur begrebet ernæringsrehabili-
tering til noget, eller skaber det blot forvirring?

På hjerteområdet er ’Hjertekostskemaet’ et implementeret og anvendt 
redskab på tværs af sektorer ifm. hjerterehabilitering. Der synes ikke 
at være implementeret et tilsvarende skema på kræft- og KOL-områ-
det rettet mod generiske ernæringsforhold, og der er blot få diagno-
sespecifikke screeningsredskaber på kræftområdet. Behovet eksisterer, 
for det er vigtigt, at screening og behovsafdækning sker systematisk. 
Et andet behov er at få Nutrition Care Proces implementeret generelt i 
praksis. Nogle steder fungerer det med at identificere ernæringsdiag-
noser. Mange steder ikke.

Undervisning, fællesskaber og tværfaglighed
Der blev også identificeret et behov for at sikre ensartet og effektiv 
sundhedsfremme og rehabilitering af mennesker med livstruende 
sygdom. Der var stor enighed om, med opbakning fra deltagere fra 
REHPAs Brugerpanel, at involverende pædagogik i undervisnings-
køkkener bidrager med stor værdi til læreprocesserne for borgerne. 
Interventioner i et undervisningskøkken understøtter mulige behov for 
både tvær- og interprofessionel rehabilitering, som netop er essensen 
af rehabiliteringsprocesser. Dermed åbnes for, at diætister samarbej-
der med fx ergoterapeuter og sygeplejersker om deltagernes behov 
for at opnå den bedste løsning for borgeren. Erfaringer fra praksis 
peger i retning af, at interventionen medfører positive kostændringer 
ift. diagnosen. Men mange steder mangler der køkkener og ressour-
cer, og der mangler dokumenteret viden om effekt. 

Små diagnosegrupper på bl.a. kræftområdet har behov for ernæ-
ringsindsatser, der kræver speciel viden og erfaring. Denne specielle 
viden og erfaring kan være vanskelig at tilbyde borgerne i de mindre 
kommuner, hvorfor der er eksempler på, at borgernes behov ikke er 
imødekommet. Der er behov for at udvikle samarbejde på tværs af 
kommuner – gerne teknologisk understøttet. Derudover ses også et 
behov for at kunne kommunikere både om overlap mellem sundheds-
fremme og rehabilitering, men i særdeleshed også om, hvilke borgere 
der præcis har behov for hvad, til hvilke tider.
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Forskning og dokumentation
En øget forskningsindsats og dokumentation af rehabiliterende er-
næringsinterventioner til mennesker med livstruende sygdom var der 
ønske om. Her blev PRO (patientrapporterede oplysninger) nævnt som 
en vej at gå. PRO kan dokumentere den enkeltes behov for interventi-
on, bære viden på tværs af sektorer samt sikre et fælles datagrundlag, 
når fremtidige retninger skal udstikkes, og beslutninger tages.
Effekten af tidlig ernæringsindsats til mennesker med livstruende 
sygdom er også interessant forskningsmæssigt. For kan ernæring 
sættes på dagsordenen på linje med fysisk træning, allerede før be-
handlingen begynder? På hjerteområdet er der lang praksis for at tale 
kost og motion. På kræftområdet er der blot få onkologiske behand-
lingssteder, som adresserer dette systematisk. Det vil være interessant 
at undersøge, hvordan en præhabiliterende ernæringsindsats, fx 
indenfor kræftområdet, vil kunne styrke den generelle rehabilitering 
efterfølgende.

Næste skridt
På workshoppen blev der identificeret meget, der er relevant at sætte 
fokus på for at sikre, at ernæringsinterventioner til mennesker med 
livstruende sygdom i endnu højere grad bliver en systematisk del af 
rehabiliteringen. Med fokus på udvikling af området sikres forventeligt 
livskvalitet for borgerne og en effektiv brug af samfundsressourcer.
Workshoppen blev startskud til et nyt fagligt netværk. Netværket er 
for fagprofessionelle med viden og erfaring med rehabiliterende er-
næringsindsatser til mennesker med livstruende sygdomme inden for 
kræft-, hjerte- og KOL-området. Netværket mødes én gang årligt. Der 
er nedsat en arbejdsgruppe, som planlægger næste møde. Netvær-
kets opgave er at bidrage til udviklingen af området. Det er gratis at 
deltage, og nye medlemmer er velkomne. Er du interesseret, kan du 
læse mere på rehpa.dk.
REHPA arbejder også fortsat på at etablere et FoodLab – et kombi-
neret undervisnings- og produktionskøkken, der skal understøtte de 
kliniske rehabiliteringsforløb, som REHPAs forskningsklinik afholder 
i Nyborg, og bidrage til at udvikle ernæringsindsatsen til REHPAs 
målgrupper.

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation er et landsdækkende videncenter med organisatorisk tilknytning til Odense 
Universitetshospital og Syddansk Universitet. REHPA har kontorer i alle landets regioner med hovedkontor i Nyborg, hvor der også 
afvikles kliniske ophold.

Videncentret arbejder for at samle, skabe og dele viden til gavn for mennesker med livstruende sygdomme. Videncentret består af en forsknings-
gruppe for rehabilitering og palliation, en forskningsklinik og en stab, der understøtter kommunikation og administration.

REHPA arbejder systematisk med brugerinvolvering på flere niveauer. REHPAs Brugerpanel giver fx patienter og pårørende på rehabiliterings- og 
palliationsområdet en stemme ift. REHPAs udvikling, retning, projekter og praksisser. Medlemmerne lever med kronisk, livstruende sygdom eller 
som (tidligere) pårørende til et menneske med kronisk livstruende sygdom.
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