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• Fagforening og 
interesseorganisation for 
ernæringsprofessionelle

-Ernæringsassistenter

-PBES

-Kandidater

• Løn, ansættelsesvilkår, 
uddannelse, fagligudvikling…



• Lighed i sundhed

• Ernæring i samfundet

• Klimavenlig 
madproduktion

• Medarbejdere til et 
sundt Danmark

Forbundets mærkesager
- Politiske mål



• Se sammenhænge mellem 
flere faglige dicipliner

• Se muligheder

• Samarbejdsorienteret

• Indsamle data – handle på 
det

• Kunne sætte sig ind i nye 
stofområder

• Dygtig formidler

• Vække begejstring og 
følgeskab

• PBES

Hvem skal 
facilitere den 
bæredygtige  
udvikling?



Fra studerende 
til professionel



Mit arbejde 
med 
bæredygtighed



• Oplæg

• Workshops

• Udvikling og formulering af 

bæredygtighedsstrategi

• Projektkoordinator 

• Konceptudvikling

• Gennemgang og feedback 

på menuer

• CO2-beregning

• LCA-undervisning

Mit arbejde 
med 
bæredygtighed



Mit arbejde 
med 
bæredygtighed



Mit arbejde 
med 
bæredygtighed



• Rygsæk af fødevarefaglig viden

• Tværfaglig profil

• Bred forståelse for fødevarer 

og fødevaresystemer

Sådan bruger 
jeg mit fag og 
min baggrund 
som PBES



• Se din brede profil som 

en styrke

• Vær nysgerrig og åben 

• Netværk

Mine tre 
bedste råd



Bæredygtigheds-
undersøgelse
- Blandt ledere



Bæredygtigheds-
undersøgelse
- Flere 
bæredygtige tiltag 
kræver:



Politisk udspil



Katrine Olldag, Zenia Stampe (R)

Anders Kronborg (S)

Carl Valentin (SF)

Klimaministeriet

Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen

Taler medlemmernes kompetencer 
ind i opgavevaretagelsen

Indledende 
møder



Kommentarer fra Rasmus 
Prehn som kaldte udspillet 
‘tæskegodt’ Concito og 
Klimarådet kvitterede også 

Meget få negative 
kommentarer

Politisk udspil – dialog med 
politikere og embedsmænd

Udspil lanceret 
i Politiken 



Forslag 1





Forslag 2



Forslag 3



Forslag 4



Forslag 5



Forslag 6



Forslag 7



SKI

Danske Regioner

KL

Miljø og ressourceudvalget i DR

Kommunernes klimaalliance

Klimarådet

Frej

Landbrug og Fødevarer

Taler medlemmernes kompetencer 
ind i opgavevaretagelsen

Efterfølgende 
møder



• Forsyningsselskaber- vand og el

• Kommune og region som 
koordinatorer

• Offentlige køkkener

• Store kantineoperatører som ISS, 
Compass

• Konsulenthuse som BDO, Meyers

• Selvstændig – brug puljen

• Interesseorganisation som Frej, 
DVF, L&F, ØL

• Faglige organisationer

• Fødevarevirksomheder 
kvalitetsansvarlig/produktudvikling

• Praktik under uddannelse

• Karriererådgivning kost.dk

Hvor kan du 
arbejde med 
bæredygtighed?



Kontaktoplysninger

Karina Kyhn Andersen

Mad- og måltidskonsulent

kka@kost.dk

31636610

Tak for i dag


