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Er ernæring bare mad?
Ernæring som mad er noget alle forholder sig
til og har en mening om, og interessen er forskellig. Sådan vil det blive ved med at være.
Det gør også, at vores faggruppe som uddannes indenfor området, bliver mødt med mange
meninger, holdninger og interesser.
Vi skal holde tungen lige i munden, så vi ikke
træder nogle over tæerne, når vi vejleder. Det
kan jo være meget personligt at tale om madvaner, og vi skal altid holde os afventende og kritiske, når ny forskning
måske viser, at vi skal ændre på vores tillærte anbefalinger. Mange
diætister er i tvivl om, hvorvidt de fx kan tillade sig at give råd om
kosttilskud. Vi vil helst ikke ned af den vej - den virker usikker.
Sundhed og ernæring fylder så meget i medierne, at det kan være
helt støjende for både forbrugeren, patienten og også for vores faggruppe. Men vi er nødt til at forholde os til den daglige debat for at
kunne imødekomme patienten og borgeren i vores vejledning.
Satspuljemidlerne er i gang med at blive fordelt, og der uddeles skam
midler af forskellige størrelser til vores interesseområder som fx diabetes, ældres funktionsniveau, unges trivsel og maden på hospitalerne.
Finansloven er også snart på plads, og vi skal påvirke politikerne til at
støtte os i kampen mod ulighed i sundhed. Vi ønsker lige adgang til
sundhedsydelser - herunder at få vejledning og rådgivning af vores
faggruppe.
Men vi skal fremfor alt fortsat kæmpe for, at ernæringen ikke bare
oversættes til god og indbydende mad.
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Ernæring til fx den indlagte patient er kompleks, og det er det også
til diabetikerne. Det må ikke blive for simplificeret, politikerne skal
forstå at der er en faggruppe, som tager en uddannelse i ernæring og
sundhed (med 3 toninger), og disse skal bruges på hospitalerne og i
kommunerne - og også gerne i almen praksis. Vores uddannelse er
ikke bare et ”efteruddannelsesforløb” til andre faggrupper.
Mere regionalt arbejde flyttes til det kommunale, hvilket også stiller
krav til, at vi kender vores faggrænser og samarbejder stærkt med
hinanden inden for ernæring og sundhedsuddannelserne - og også
at vi samarbejder med andre sundhedsprofessionelle. FaKD arbejder
intensivt med at tydeliggøre vores faglige kvalifikationer og kompetencer, således at vi har mulighed for at øge jobmulighederne i fx
kommunerne. I er så sultne efter jobs, at I kan risikere at komme til at
slås internt fremfor at samarbejde og udnytte den synergi, der er ved
det gode samarbejde alle professionerne imellem.
FaKD arbejder derfor fortsat på at oplyse politikere om, hvem I er,
og hvad I kan. Vi lader 2018 være præget af kurser og efteruddannelse, således at vi fortsat også er en fagligt opdateret faggruppe og
eftertragtet.
Det vil være noget af en julegave, hvis befolkningen og arbejdsgivere
kendte til vores faggruppe og forskelle samt ligheder mellem professionsbachelorer i ernæring og sundhed.
FaKD ønsker alle jer medlemmer en dejlig juletid, og så ses vi til årsmødet i januar!
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