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Børn og unge med usunde spisevaner. Storrygere, der har svært ved at 
lægge smøgerne på hylden. Og ældre, som ikke får rørt sig nok.

Mange borgere har desværre en usund livsstil, som gør, at de bliver 
syge og mister livskvalitet. Det er kommunerne, der har ansvaret 
for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Det kan virke som 
en uoverskuelig opgave, men det behøver det ikke være.

I denne folder kan du møde en faggruppe, som kan hjælpe kommunerne 
med at gøre opgaven konkret og overskuelig. De fleste borgere vil gerne 
leve sundt, men mangler bare et lille skub i den rigtige retning. Det skub 
kan en professionsbachelor i ernæring og sundhed eller en ernærings- og 
husholdningsøkonom give. 

Her kan du læse eksempler på det sundhedsfremmende arbejde, 
som faggruppen udfører i forskellige kommuner. De ved en masse om 
ernæring og sundhed, og de kan omsætter deres viden til praksis. 
De er eksperter i forebyggelse.

Uddannet til forebyggelse…
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Professionsbachelorer i ernæring og sundhed og ernærings og hus-
holdningsøkonomer kan for eksempel arbejde som kost-, forebyggelses- 
eller ernæringskonsulenter. Som rygestop-, klima- eller energivejledere. 
De kan undervise og vejlede borgere eller andre faggrupper i 
kommunen om ernæring, bevægelse, sundhed og konsekvenserne ved 
usund livsstil.

Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed erstatter tre 
tidligere uddannelser, hvoraf  ernærings- og husholdningsøkonom er den 
ene. 

En professionsbachelor i ernæring og sundhed kan under studiet vælge for-
skellige specialelinier, som for eksempel human ernæring, sundheds-
kommunikation eller ernæring og fysisk aktivitet.

På dlf.org kan du læse mere om faggruppen og på ernaeringogsundhed.dk 
er der nyheder og artikler, som er relevante for faggruppen.

Om faggruppen
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Nina Povlsen brænder for at møde kommunens borgere. Hun besøger 
børnehaver, skoleklasser og forældremøder, hvor hun giver gode idéer 
til den sunde madpakke og demonstrerer, hvor let det kan være at dele 
frugt i mundrette stykker, så det ikke behøver være besværligt at lade det 
sunde valg være en del af  en travl hverdag. 
”Lærerne eller pædagogerne ringer efter mig, hvis de kan se på madpak-
kerne, at der er behov for lidt inspiration og en peptalk”. 
Nina Povlsen er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom, 
arbejder som forebyggelseskonsulent i Bornholms Regionskommune, 
og hun har mange bolde i luften. Hun organiserer familienetværk 
for de bornholmske børn, som kommer på julemærkehjem. Hun arran-
gerer sundhedsskoler for overvægtige børn og deres familier. Hun er 
rygestopinstruktør, tovholder på kommunens fyrværkerikampagne 

og i samarbejde med 
idrætsforeninger arbej-
der hun med at gøre 
fysisk inaktive børn 
aktive. Og så arbej-
der hun med sund-
hedsfremme som en 
indgangsvinkel til at få 
unge uden for uddan-
nelsessystemet tilbage 
på ret køl.
”Jeg har en meget stor 
berøringsflade i det her 
job”. 

Nina Povlsen er uddannet til den praktiske, pædagogiske for-
midling af  sundhed til alle målgrupper, og det får hun mulighed for at 
bruge i jobbet som forebyggelseskonsulent. 
”Jeg kan rigtig godt lide at forlade skrivebordet og komme ud og snakke 
med folk og se, hvad der rører sig”, siger hun.
Hvis kommunernes sundhedspolitikker skal føres ud i livet og borgerne 
skal blive sundere, så er der brug for et langt, sejt træk, og det er her 
Nina Povlsen og hendes faggruppe kan gøre en forskel og være med til at 
udstikke rammer, så det sunde valg bliver det lette valg.

Brænder for kommunens borgere
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Det kan være svært at komme i gang med det forebyggende arbejde for en 
mindre kommune, som ikke har mulighed for at have mange medar-
bejdere på området, og som kun har haft ansvaret for forebyggelsen siden 
kommunalreformen. I den situation kan det være en god idé at ansætte en 
professionsbachelor i ernæring og sundhed eller en ernærings- og hus-
holdningsøkonom, mener folkesundhedschef  i Københavns kommune, 
Jette Jul Bruun.
”For mange kommuner er forebyggelsesopgaven ny. Her kan eksperterne 
være gode til at sætte processen i gang, fordi de med deres uddannelses-
baggrund både kan formidle sunde budskaber til borgere på en 
konkret måde, og de kan komme med tilbagemeldinger og input, så kom-
munens forebyggelsesstrategier kan udvikles i praksis”.

Københavns Kommune har arbejdet længere med forebyggelse end lan-
dets øvrige kommuner, fordi kommunen tidligere havde amtsstatus. Sam-
tidig er kommunen så stor, at der er mulighed for at ansætte mange med-
arbejdere på forebyggelsesområdet. I Folkesundhed København arbejder 
faggruppen af  professionsbachelorer i ernæring og sundhed og ernærings- 
og husholdningsøkonomer sammen med mange andre faggrupper. De er 
typisk ansat som sundhedskonsulenter, der formidler om sundhed 
både direkte til borgerne og gennem andre ansatte. Det kan for eksempel 
være gennem lærere, pædagoger eller forældre. 
En af  Københavns Kommunes sundhedskonsulenters opgave er for ek-
sempel  at ruste et korps af  etniske sundhedsformidlere til at tage 
ud i deres netværk og give gode råd om sundhed på deres eget sprog.

”Deres uddannelse ruster dem til den praksisnære forebyggende 
indsats. Derfor starter deres ansættelse typisk med projektarbejde inden 
for den borgerrettede forebyggelse ude i marken, hvor man er tæt på 
borgerne. Hvis de så har lysten og evnerne, får de også mulighed for at 
arbejde med mere strategiske opgaver og opsamle viden for at finde ud af, 
hvordan man i kommunen kan spille ind i forhold til forskellige folkesund-
hedsproblemstillinger”, siger Jette Jul Bruun.
Vigtige kompetencer i Folkesundhed København er, at man kan 
tænke og arbejde tværfagligt og tænke i helheder og sammenhænge. Det 
kan sundhedskonsulenterne i Folkesundhed København.

Faggruppen sætter gang i forebyggelsen
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Der er brug for en fagperson med helikopteroverblik, hvis det skal 
lykkes at føre en sundhedspolitik ud i livet og gøre skolernes kantiner 
sunde. Det overblik har Teresa Dominicussen, som er sundhedskonsulent i 
Gladsaxe Kommune.
Hun rådgiver og vejleder skolerne i, hvordan de lever op til kommunens 
politik om, at alle institutioner skal tilbyde sund mad i kantinerne. 
”Hun er en fantastisk sparringspartner”, siger administrativ leder 
på 10.-klassecentret i Gladsaxe, Bente Jensen Pedersen. 
Hvis ikke kommunen har én med faglig kompetence på området, én som 
altid har inspiration og motivation, og som skolerne altid kan henvende sig 
til, så er det meget svært at få en sundhedspolitik til at lykkes.  
Teresa Dominicussen hiver de sunde politikker ned på et konkret 
niveau. Hun giver ideer til, hvordan den sunde mad kan serveres på en 
indbydende måde, hun vejleder når kantinekøkkenet skal bygges om, eller 
når der skal købes nyt køkkeninventar, og hun har skrevet en håndbog 
om sunde skolekantiner, hvor hun forklarer alle de retningslinjer og 
krav, der er på området, og samler alle de gode råd til kantinepersonalet. 
Hun sidder også med ved jobsamtalerne, når der skal ansættes nyt kan-
tinepersonale. 
”Med sin faglige baggrund kan hun stille kvalificerede spørgsmål og 
langt bedre vurdere, hvad vedkommende kan. Det betyder i sidste ende, at 
vi får bedre kvalificeret personale”, siger Bente Jensen Pedersen.

Teresa Dominicussen er uddannet professionsbachelor i ernæring og sund-
hed. Gennem hendes uddannelse er hun rustet til at koble teori med prak-
sis. Det betyder, at hun har en viden om sundhed, som hun kan formidle, 
så den sunde livsstil kan hænge sammen med borgenes hverdag. 
Hun står midt mellem borgerne og det kommunale system, så hun både 
kan formidle kommunens sundhedspolitik til borgerne, så den kan hænge 
sammen med deres hverdagsliv, og udarbejde sundhedsanalyser for kom-
munalpolitikerne.
”Min faggruppes force er vores tværfaglighed, og at vi både kan skabe 
viden om sundhed og omsætte den til praksis”. 
Hendes faggruppe kan fungere som sundhedskatalysatorer i kom-
munerne. 

Viden til praksis
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”Alle ved jo godt, at sund mad handler om frugt, grønt og fibre og om at 
spare på sukker og fedt. Men det er svært at komme i gang med at leve 
efter den viden. Det er her, jeg med min uddannelse kan gå ind og gøre 
en forskel”, siger Teresa Dominicussen.

I børne- og kulturforvaltningen sætter souschef  på skoleområdet Nina 
Elizabeth Nielsen stor pris på Teresas indsats i kommunen. 
”Hun formår virkelig at sammenbinde politikker og mål med praksis. 
Og så er hun min forlængede arm. Jeg er godt inde i skoleområdet, men 
jeg skal implementere nogle kommunale mål og beslutninger om sundhed, 
og så bliver jeg nødt til at have en, der har forstand på sundhedsområdet”.
Hun er ikke i tvivl om, at Teresas faggruppe i høj grad kan hjælpe kom-
munerne med at løse forebyggelsesopgaven. 
”Det er en kanon god ide at ansætte en sundhedskonsulent. Det kan 
kun gå for langsomt med at få en ansat”.

Viden til praksis
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Kontakt den lokale kreds i Danmarks Lærerforening og hør mere om 
faggruppens kompetencer og overenskomstforhold. 

Det er også den lokale kreds kommunen skal forhandle løn med, hvis den 
ønsker at ansætte en professionsbachelor i ernæring og sundhed 
eller en ernærings- og husholdningsøkonom.

Kredsen kan kontaktes her:

Kontakt

Danmarks Lærerforening   dlf.org   ernaeringogsundhed.dk

Tekst: Louise Knuth Pedersen, DJ. Fotos: Jacob Nielsen (s. 1+7) og Mads Kristoffersen (s. 3+4)
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