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Aarhus, 23. november 2021
Vedr.: kandidatuddannelsen i klinisk ernæring.
I Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) er vi blevet bekendt med institutleder Nikolai
Baastrup Nordsborgs meddelelse til sine ansatte 19.11.2021, at man har indstillet
kandidatuddannelsen i klinisk ernæring på Københavns Universitet til nedlæggelse.
Meddelelsen er overraskende og nedslående, og den vil markant forværre Danmarks
mulighed for at markere sig internationalt inden for klinisk ernæringsterapi til syge og inden
for forskning.
Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring har siden start i 2006 og til 2020 produceret 278
kandidater. Aktuelt er 20% ansat på hospitaler med patientkontakt, 15% er
universitetsansat, flest som ph.d.-studerende, 10% er ansat i kommuner, 10% i privat
handel, 10% i biotech, 8% underviser på professionshøjskoler, og 8% er i private
diætistklinikker. Ca. 15% af alle kandidater har ph.d.-grad eller er ph.d.-studerende.
Kandidaterne er en væsentlig ressource i klinisk ernæring på hospitaler og i kommuner, og
de bidrager væsentligt til høj faglig kvalitet, forskning og udvikling.
I meddelelsen anføres, at man vil lade 30 studerende per årgang på uddannelsen i human
ernæring specialisere sig i klinisk ernæring. Vi frygter, at dette medfører en nedprioritering
af netop dét særlige område, som ernæring til syge med akut sygdom, aktiv betændelse,
cancer eller anden kritisk sygdom udgør. Man mister det særlige faglige fokus, som driver
uddannelsen i klinisk ernæring og sikrer rekruttering til de kliniske og basalvidenskabelige
forskningsmiljøer.
De nyuddannede kandidater i klinisk ernæring er velkvalificerede og efterspurgte. På
uddannelseshjemmesiden Uddannelseszoom www.ug.dk ses, at arbejdsløsheden er markant
lavere blandt kandidater i klinisk ernæring (13%) end human ernæring (24%).
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En nedlæggelse af kandidatuddannelsen vil være en naturlig invitation til regionale
uddannelsesinstitutioner til at etablere uddannelsesmuligheder i det vakuum, som
nedlæggelsen vil efterlade. Hvor dette umiddelbart kan være i tråd med regeringens ønsker
om udflytning af uddannelsespladser, vil en sådan udflytning fjerne de studerende fra de
akademiske, hospitalsbaserede og industrielle miljøer, som aktuelt udgør basen for både
specialeforløb og senere ph.d. forløb. Kandidatuddannelsen i klinisk ernæring har i særlig
grad formået at etablere basis for en fødekæde af dygtige kandidater, der som led i deres
specialeforløb har skabt værdifulde kontakter og senere formår at skabe netop den synergi,
som er så efterspurgt i de faglige og akademiske miljøer.
Vi håber, at man på Københavns Universitet atter vil overveje, om der kan etableres en
mulighed for at sikre uddannelse af højt kvalificerede kandidater i klinisk ernæring også i
fremtiden.

På vegne af selskabet,
Venlig hilsen

Christian Lodberg Hvas
Formand for DSKE
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
Email christian.hvas@auh.rm.dk eller dske@dske.dk
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