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Vejledning til kommune 
Statsaut. klinisk diætist og klinisk vejleder Julie N.van Vliet, tilbyder evidensbaseret 
vejledningsforløb til borger. 
 
Julie har effektfuld og solid erfaring i behandling af:  
 

• Anoreksi  
• Bulimi  
• Tvangsoverspisning 
• Overvægt 
• Angst i forbindelse med mad 
• Ensidige spisevaner 
• Dårlig livskvalitet 
• Undervægt  
• Overspisning  
• Dårlig trivsel og dårlig sundhed  

Hvordan foregår vejledningsforløbet? 

• Du kontakter Julie@foodfacts.dk 
• Herefter aftales der nærmere omkring vejledningsforløbet (x antal gange, 

mødested mv.) 
• Din borger og Julie mødes personligt eller via Skype til en opstartssamtale 

(varighed ca. 120 min.). Opstartssamtalen er vigtig information om borgerens 
udfordringer, hverdag, historik samt baggrundsoplysninger, som fx. vægt, 
højde, alder, målet for vejledningen. 

• Der er mulighed for at blive vejet. 
• Derefter afholdes det aftalte vejledningsforløb  

Vejledningsforløbet kan indeholde: 

• Udregning af borgerens nuværende energibehov 
• Vejning på professionelle kaliberede Tanita vægte. Maksimalvægt 270kg. for 

vejning  
• Behandlingsplan med mål og delmål 
• Relevante arbejdsark. 
• Eventuelt en generel kostplan - eller justering af en allerede foreliggende 

kostplan. Kostplan tilkøbes for engangspris 1875 kr. (tillæg i pris kr. 1875,-) 
• En registreringsmappe 

Priser: 
Opstartssamtale: Varighed 2 timer - + evt. kørsel* 2950 kr.  

Efterfølgende vejledninger: Varighed 45 min. kr. 950 + evt. kørsel* 
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*kørsel 3,53 kr. pr. km. fra Humlebæk station og retur pr. samtale 

Kørsel tillægges selvfølgelig kun, hvis jeg skal komme til borgeren eller til jeres 
mødelokale, hvis I stiller et sådan til rådighed. Kan borgeren møde op i Klinikken i 
Hellerup betales ikke for kørsel. 

Kørsel er i henhold til Statens takster 

Befordringsgodtgørelse (kilometerpenge)  

Virksomheden kan skattefrit betale kilometerpenge til en medarbejder, som 
benytter sin egen bil under arbejdet. 

Statens takster for kørsel i bil for 2017 udgør: Indtil 20.000 km. årligt:  
3,53 kr. pr. km. 

Kontakt: 

Ring eller skriv gerne for mere information. 

Julie N.-van Vliet 
Aut.klinisk diætist med speciale i spiseforstyrrelser 
julie@foodfacts.dk 
Tlf: 60938383 

 
 
 


