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Høringssvar vedr. faglige anbefalinger og beskrivel ser af 

god praksis for ernæringsindsats til  ældre med uplanlagt 

vægttab 

 

Socialstyrelsen har den 17. december 2014 pr. mail anmodet om KL’s be -

mærkninger til faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for er-

næringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab.  

 

KL tager forbehold for økonomiske konsekvenser og senere politisk be-

handling af høringssvaret. 

 

Generelle kommentarer 

KL finder anbefalingerne relevante, ernæringsfaglige og skrevet i et forståe-

ligt sprog. 

 

Specifikke kommentarer 

Målgruppe:  

Målgruppen defineres på s. 6-7 som ældre borgere med uplanlagt vægttab 

og borgere, der har uplanlagt vægttab kombineret med tab af fysisk funk-

tionsevne. Gennem dokumentet synes det imidlertid, at blive mere uklart, 

hvorvidt målgruppen udvides til også omfatter ældre borgere som alene har 

tab af funktionsevne - hvor der ikke umiddelbart er konstateret et uplanlagt 

vægttab.  

 

Eksempler, hvor målgruppen fremstår uklar:  

 S. 9: ”De officielle kostråd gælder som nævnt primært for raske og derfor ikke 

for ældre med uplanlagt vægttab og/eller tab af fysisk funktionsevne”.  

Det synes at fremgå af ovenstående formulering, at alene tab af 

fysisk funktionsevne (uden et uplanlagt vægttab) betyder, at den 

ældre borger skal tilbydes ernæringsindsatser. Det kan i stedet for-

muleres således: De officielle kostråd gælder som nævnt primært for raske og 
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derfor ikke for ældre med uplanlagt vægttab eller for ældre med uplanlagt vægt-

tab kombineret med tab af fysisk funktionsniveau.  

 S. 21: Under beskrivelsen af god praksis til opsporing af relevant er-

næringsindsats til ældre borgere, der henvender sig til praktiserende 

læge, indledes afsnittet med: ”Praktiserende læger kan tilbyde borgere at få 

foretaget en funktionstest og dermed identificere evt. tab af fysisk funktions -

evne”.  

Sætningen følges ikke op af en forklaring på relationen til uplanlagt 

vægttab og på hvordan lægen skal handle videre ift. risiko for under-

ernæring. På den måde synes funktionstesten alene at kunne indikere 

underernæring. Det stemmer ikke overens med de oplistede scree-

ningsværktøjer på s. 13.  

 

KL mener, at definitionen af målgruppen bør fremstå klart afgrænset og 

skal benyttes konsistent gennem anbefalingerne, således at kommunens 

medarbejdere og praktiserende læger har en præcis forståelse for hvem der 

er omfattet, og hvordan man screener for uplanlagt vægttab.  

 

Fagpersoner: 

Flere steder i anbefalingerne benyttes begrebet fagpersoner. KL foreslår, at 

der i begrebsafklaringen specificeres, at der ikke er tale om en bestemt fag-

gruppe, men snarere personer som har de nødvendige kompetencer til op-

gaverne. KL foreslår at man i stedet kan anvende ”sundhedsfagligt perso-

nale” 

 

Værktøjer til tidlig opsporing:  

Side 13 

Under forløbsbeskrivelsen af den rette ernæringsindsats, henvises i fasen  

’A: screening’ blandt andet til regelmæssig vejning og Ernæringsvurderings-

skema (EVS) . De to værktøjer indgår i ’værktøjer til tidlig opsporing’, som 

flere kommuner allerede arbejder med. KL anbefaler, at det fremgår af af-

snittet, at der er dette sammenfald, for på den måde at påpege anbefalinger-

nes sammenhæng med eksisterende indsatser.  

 

Side 20 

KL finder det er relevant at uddybe afsnittet med beskrivelsen af de imple-

menteringsindsatser, der har været i forbindelse med værktøjer til tidlig op-

sporing. Eksempelvis er der blevet udviklet en app, hvor kommunerne 

blandt andet kan finde ovenstående screeningsværktøjer.  

 

Med venlig hilsen 

 
Tina Wahl 

 


