
 

Region Fagperson  Ernæringsintervention 

Region Hovedstaden  

(Forløbsprogram fra 2019) 

Der skelnes imellem kostråd, der 

kan gives af sundhedsfagligt 

personale og diætvejledning/ 

behandling, som bør 

gennemføres af personale med 

særlig indsigt i ernæring f.eks.  

autoriserede kliniske diætister. 

Diætvejledning defineres som et 

behandlingsforløb for personer 

med behov for kostintervention. 

 

Kostintervention kan 

gennemføres individuelt eller i 

grupper. Diætvejledning kan 

suppleres med praktisk 

madlavning mhp. at øge 

patienternes handlekompetence 

og compliance. 

Patienter med iskæmisk 

hjertesygdom bør vurderes mhp. 

behovet for kostintervention. 

Vurderingen foreslås gennemført 

ved brug af et valideret 

kostscreeningsredskab, f.eks. 

HjerteKost-skemaet. Ved behov 

for kostintervention skal 

diætvejledning tilbydes. 

 

Region Sjælland 

(Forløbsprogram fra 2016) 

Der gives diætvejledning i 

hjerterigtig kost, og patienten 

kan henvises til individuel 

diætvejledning hos autoriseret 

klinisk diætist efter behov. Den 

autoriserede kliniske diætist 

deltager ofte i gruppetilbud.  

Diæt- og kostvejledning:   

Individuel diætvejledning og 

gruppebaseret undervisning. 

• At få forståelse for 

kostens og drikkevarers 

(herunder alkohol) 

betydning for 

hjertesygdom.  

• At få konkrete redskaber 

til at håndtere indkøb og 

madlavning i hverdagen 

• At få støtte i at 

vedligeholde opnåede 

kostændringer.  

 

 Region Syd (2019) Diætbehandling, uanset om den 

gennemføres individuelt eller 

gruppebaseret, skal 

gennemføres af en klinisk 

diætist. 

Kostvejledning defineres som et 

behandlingsforløb for mennesker 

med behov for ernæringsindsats, 

som kan gennemføres individuelt 

eller i grupper. Kostvejledning 



 

 

 

 

 

kan suppleres med praktisk 

madlavning mhp. at øge 

patienternes handlekompetence 

og compliance. 

Borgere med iskæmisk 

hjertesygdom bør vurderes mhp. 

behovet for en ernæringsindsats. 

Vurderingen foreslås gennemført 

ved brug af et valideret 

kostscreeningsinstrument, f.eks. 

HjerteKost-skemaet. 

 

Region Midt (2015) Begrebet diætbehandling 

dækker, at det er en klinisk 

diætist eller cand.scient. i klinisk 

ernæring, der vejleder en borger 

med en diagnose individuelt eller 

i gruppe.  

Ifølge National klinisk 

retningslinje for 

hjerterehabilitering (2013)25:  

• bør alle med iskæmisk 

hjertesygdom tilbydes 

diætbehandling ud fra en 

(individuel) vurdering af den 

enkeltes behov 

• anses det for god praksis, at 

borgere med hjertesvigt samt 

borgere, der har gennemgået en 

hjerteklapoperation (i det 

tidligere postoperative forløb) 

vurderes i forhold til behovet for 

diætbehandling.  

HjerteKost-skemaet og 

borgerens øvrige risikoprofil kan 

således danne grundlag for en 

vurdering af den enkeltes behov 

for diætbehandling. 

 

Region Nord (2019) Individuelle samtaler ved klinisk 

diætist.  

Selve indsatsen synes ikke helt 

klart defineret. 

 

 

 


