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Så nærmer Julen sig, og ønskesedler

udarbejdes. Og selv om økonomien

står på krisetid, så skulle det ikke

undre mig, om vi alligevel (igen) ser

avisoverskrifter, der fortæller om rekord

julehandel.

Skal jeg tænke i forlængelse af sidste

blad, der handlede om samarbejde, så

kunne et ønske være ”mere samarbejde” eller blot, at de mange

positive tiltag, der dog foregår på ernæringsområdet, kunne få lov

til at komme til orde og blive vist frem.

Bladet sætter denne gang fokus på både gode tiltag, om hvordan

vi arbejder med ernæring (og hvor vigtigt det er!), men giver også

plads til at diskutere metoder/redskaber til at opnå det, vi egent-

lig har som grundlæggende holdning og er det, vi utrætteligt

arbejder for: Alle har ret til den rette ernæring.

Uanset om man er rask eller syg, rig eller fattig, så bør det være

en grundlæggende ret at få mulighed for at spise og drikke det,

der er det rigtige for den enkelte, uden at det skal være besvær-

ligt, dyrt, forbudt eller umuligt.  Nogen gange virker det som om,

at vi kollektivt har glemt, hvor vigtigt det er at få et godt måltid,

men juletiden har det heldigvis med at minde os alle om det. Så

husk at nyde julen, og hjælp andre til at kunne være med, også

selv om midlerne er små eller mulighederne dårlige, fx pga. syg-

dom.

For rammer sygdom, så kan der hurtigt være brug for hjælp,

også mht. kosten. Vi ved bare godt, at ikke alle er lige heldige at

have et tilbud indenfor rækkevidde. Men ind imellem er der

folk,der utrætteligt har arbejdet for at kunne give et relevant til-

bud, og jeg var selv tilstede, da Center for Kræft og Sundhed i

København holdt åbningsreception. Jeg fik set de flotte lokaler og

ikke mindst snakket med flere af de forskellige faggrupper, der

samarbejder om at hjælpe kræftsyge. Ved behandling af en

kræftsygdom opstår der ofte mange bivirkninger og senfølger, og

kostvejledning ved klinisk diætist er en afgørende intervention.

Men det er ikke et tilbud, man automatisk får alle vegne. Faktisk

gik jeg derfra med fornemmelsen af, at hvis man skulle få kræft,

så helst bo i København! Lad os håbe, andre vil følge efter, og at

centret vil danne præcedens for, hvad rigtig god behandling går

ud på. Centret vil gerne invitere os til at komme og se faciliteter-

ne og høre om arbejdet, onsdag d. 1. februar 2012 kl.14.30 til

17.00. Læs mere inde i bladet, hvor der også står om tilmelding

til arrangementet.

Jeg nævner specifikt Center for Kræft og Sundhed, ikke kun for

det gode arbejde, men fordi sygdommen er kommet ubehagelig

tæt på, da min jævnaldrende og ikke-rygende bedste veninde har

fået konstateret lungekræft for ikke længe siden. Det har givet et

ubehageligt indblik i, hvor svært det er at spise og drikke, når

man skal igennem operation, strålebehandling, eksperimentel

medicin og kemoterapi. Appetitten er ikke særlig god, mad sma-

ger underligt pga. medicinen, og hun kæmper en brav kamp for

alligevel at få noget ned, da hun godt er klar over, hvor ufattelig

vigtigt det er at hjælpe kroppen ved at sørge for den rette ernæ-

ring. Det bliver en lang, sej kamp.

Og vi aner ikke, om hun kommer til at vinde.

Så selv om der på min ønskeseddel står ”tilskud til diætist” - ”Giv

lægehenvisningsmulighed til diætist” -  ”Giv professionsbachelo-

rer i Ernæring og Sundhed en titel” - ”sæt fokus på ernæring” og

alle de andre sager, som FaKD kæmper sammen med jer om, så

må jeg tilstå, at øverst på min liste i år, står der ” jeg håber hun

kommer til at opleve Julen, både i år og mange år fremover".

Rigtig Glædelig Jul

Hvad ønsker DU dig til Jul?
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Nøglehullet - nemt at vælge sundere
– er meget mere end et mærke

Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke, ”Nøgle -

huls mærket”, er nu en fast del af forbrugernes virkelighed.

Mærket har haft så stor succes, at det siden lancering i

Danmark i juni 2009 har været svært for forbrugerne at

undgå at få Nøglehullet på nethinden på turene op og ned

af butiksgangene. Men Nøglehullet kan mere end at lyse

grønt på hyldeforkanter, i tilbudsaviser og på udstillinger i

dagligvarehandlen!

Forbrugernes Nøglehul

I den velkendte, forhastede indkøbssi-

tuation har forbrugerne sjældent tid til

at læse varedeklarationer. Mange har

endda svært ved at forstå oplysninger-

ne på fødevarerne. 

Ideen med Nøglehulsmærket på fær-

digpakkede fødevarer er derfor  at gøre

det nemmere for forbrugerne at finde

og vælge de sundere produkter. Mærket bidrager samtidig til, at

forbrugerne nemmere kan leve efter de 8 kostråd. Mærket fortæl-

ler dog ikke noget om, hvilken mængde af et Nøglehulsmærket

produkt, det er fornuftigt at spise. Det er derfor ikke et redskab,

der kan stå alene, da det som forbruger også er vigtigt at spise

varieret og i de rette mængder. Nøglehulsmærket er en synlig vej-

ledning på produkter, der, sammenlignet med andre produkter i

samme fødevaregruppe, er et sundere alternativ.

”Hvad gemmer der sig bag Nøglehullet?”

Nøglehullet guider forbrugerne til at vælge sundere fødevarer

indenfor 25 fødevaregrupper. Sammenlignet med andre fødevarer

af samme type lever produkter med Nøglehullet op til et eller flere

krav til indholdet af fedt, sukker, salt eller kostfibre. 

I 2011 havde Fødevarestyrelsen fokus på at øge forbrugernes

viden om Nøglehullet med kampagnen ”Hvad gemmer der sig

bag Nøglehullet?”. Mindst 92 pct. af de indkøbsansvarlige kender

mærket, mens kun 46 pct. ved, hvad mærket står for. Derfor skal

der fyldes mere viden på, så flere af forbrugerne ved, hvad

Nøglehullet står for. Det er viden, som skal være let at gå til for

forbrugerne, da målgrupper som mænd 35+ og etnisk ikke-dan-

ske minoriteter, sammen med socialt udsatte er svære at nå med

Nøglehullet. Derfor er rådene ”Spar på fedt, Spar på sukker, Spar

på salt og Spis flere kostfibre og fuldkorn” blevet et mantra for

Nøglehullet i 2011.

Fødevarestyrelsen gør Nøglehulsmærket nærværende for forbru-

gerne via forbrugerrettede kampagner. I 2010 og 2011 kunne for-

brugerne indstille deres favorit-Nøglehulsbutik til hæder, og i år

quizzede forbrugerne sig til præmier ved at svare på ”Hvad gem-

mer der sig bag Nøglehulsmærket?”  

Kriterier for Nøglehulsmærket

Nøglehulsmærket bygger på de Nordiske Næringsstofanbefalinger,

og har som formål at gøre det nemmere for forbrugerne at leve

efter de respektive landes kostråd. De 25 produktkategorier for

Nøglehulsmærket har alle forskellige kriterier alt efter, hvor anven-

delsen af kriterierne: mindre fedt, mindre sukker, mindre salt og

flere kostfibre og fuldkorn er relevant. Fødevarestyrelsen søger

fremadrettet at oplyse forbrugerne mere indgående om kriterierne,

Af Puk Maia Ingemann Holm, cand. scient. i human ernæring, ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen
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Vidste du, at…
Nøglehullet gør det nemt at vælge sundere og bruge kostrådene i hverdagen?

■ Spar på fedt

■ Spar på sukker

■ Spar på salt

■ Spis flere kostfibre og fuldkorn

Gå efter Nøglehullet, når du køber ind. 

Læs mere om Nøglehullet og de 4 råd på www.noeglehullet.dk



der ligger bag Nøglehulsmærkningen gennem kampagner og

naturligvis på hjemmesiden. 

Kriterier for udvalgte produktgrupper kan ses på 

http://www.noeglehullet.dk/NR/rdonlyres/78C1A034-2354-4264-

B4D6-D06571334005/0/Kravene_til_Noeglehullet_A4.pdf 

Nøglehulskriterierne er præciseret i bekendtgørelsen, og forbru-

gerne kan finde denne viden i den danske folder, produktgruppe

for produktgruppe. Kriterierne bag Nøglehullet ligger også til

grund for alle Fødevarestyrelsens anbefalinger til måltider på de

offentlige arenaer. Det drejer sig bl.a. om anbefalinger til sundere

kantinedrift ”Sund mad på arbejdet – fra målsætning til handling”,

anbefalingerne til sund mad i daginstitutioner ”Det fælles frokost-

måltid – anbefalinger og inspiration til sund mad til børn i dagin-

stitutionen” og anbefalingerne til sund mad i skolekantiner ”Sund

skolemad – med smag, smil og samvær”. Disse er alle materialer,

der kan findes på www.altomkost.dk.  

Nøglehullet – en kilde til sundere produktudvikling

Siden den officielle lancering af Nøglehulsmærket har

Fødevarestyrelsen udarbejdet en kommunikationsstrategi og -

plan, hvor kendskab til og brug af mærket og mærkningsordnin-

gen hos forbrugere, producenter og madprofessionelle har været

hele omdrejningspunktet.

Fødevarestyrelsen etablerede tidligt en særlig Nøglehuls-referen-

cegruppe med parter fra både detail, producenter, madprofessio-

nelle samt sundheds- og forbrugerorganisationer, ligesom der i

2011 blev nedsat et særligt Nøglehulsambassadørnetværk. Dette

for at opnå maksimal forankring og opbakning om mærket. Denne

proces har ført til stor velvilje overfor Nøglehullet og en bølge af

hurtig produktudvikling, da der fra starten blev skabt stor opbak-

ning til Nøglehullets berettigelse. 

Det estimeres, at forbrugerne nu kan finde mindst 1250

Nøglehulsmærkede fødevarer fordelt på alle 25 produktgrupper,

såvel nye som etablerede produktvarianter. Nøglehulsmærket har

dermed stor betydning for at drive produktudviklingen i den sun-

dere retning og øge tilgængeligheden af de sundere alternativer.   

Hele Danmarks Nøglehulsmærke

I Danmark holder Fødevarestyrelsens 15-mand store ”Alt om

Kost-rejsehold” til i Fødevareregionerne. Rejseholdet arbejder for

at fremme sundhed og forebyggelse i landets kommuner, og er

nogle af Nøglehullets ambassadører i deres daglige arbejde for at

fremme udbuddet og tilgængeligheden af sundere mad.

Der er masser af materiale at finde om Nøglehullet på www.noeg-

lehullet.dk. Brochurer og anbefalinger for maden til frokost og

mellemmåltider er revideret således, at information om

Nøglehullet indgår i al kommunikation til relevante målgrupper på

alle offentlige arenaer, private institutioner og arbejdspladser. 

Nøglehulsfolderen findes på 14 sprog - ud over dansk, svensk,

norsk og engelsk er den oversat til 10 etniske sprog (arabisk, bos-

nisk, farsi, kurdisk, samisk, somalisk, sorani, spansk, tyrkisk, urdu).

Etniske minoriteter er også et fokusområde for videreformidling af

Nøglehullets egenskaber. I oktober 2011 blev det første seminar

med Bydelsmødre og relevante kommunale medarbejdere afholdt

i København. Det var startskuddet til at indarbejde Nøglehullet i

etniske minoriteters bevidsthed.

Tema Diætisten nr. 114 - 20116

I 2011 blev der hele året sat fokus på forbrugernes viden om Nøglehullet via
kampagnen ”Hvad gemmer der sig bag Nøglehulsmærket?”. 

Materialer til dig på www.noeglehullet.dk
■ Nøglehulsplakat

■ TV-spot

■ Nøglehulsfolder med konkrete krav til produktgrupperne

■ Nyhed: Nu findes Nøglehulsfolderen på 14 sprog, hvoraf 6 af sprog-

versionerne (arabisk, tyrkisk, bosnisk, urdu, somalisk og engelsk) kan

downloades på www.noeglehullet.dk/materialer eller bestilles trykte på 

www.sundhedsoplysningen.dk



Nøglehullet på spisesteder og på farten

Det er dog ikke kun i detailhandlen og de private hjem, at

Danmark har brug for et sundere alternativ. I januar 2012 lance-

res "Nøglehullet på spisesteder". Der arbejdes også på at gøre det

sundere valg meget mere synligt i "på farten"-butikker. Det bety-

der, at det snart også bliver ”Nemt at vælge sundere“ med

Nøglehullet, når du er på arbejde, i institution, spiser ude eller er

på farten. Nøglehullet skal være omdrejningspunkt for sundere

råvareindkøb og sundere madlavning i kantiner, institutioner,

restauranter, kiosker m.m. Mulighederne er godt på vej, og der

kommer flere i 2012.

puho@fvst.dk
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Spisesteder

Idrætshaller

På fartenDetail

Fødevarestyrelsen tænker de forskellige Nøglehuls projekter

sammen, således at forbrugerne oplever og genkender det

samme Nøglehulsmærke overalt. 2012 bliver det helt store

Nøglehulsår, hvor Fødevare styrelsen igangsætter flere nye

aktiviteter med Nøglehullet.

”sundere mad på farten”

på spisesteder

på opskrift

 

 

 

Erfaringer med
Nøglehullet fra
privatpraksis
Privatpraktiserende diætist Helle Kromann betrag-

ter Nøglehulsmærket ”som en gave til os diætis -

ter”, og siger: "Det er et godt skridt på vejen". Hun

bruger mærket, især når hun vejleder vægttabs- og

diabetesklienter. Det er hendes opfattelse, at mær-

ket gør det nemmere for hendes klienter at navige-

re mellem butikkernes fristelser og styre mod

Nøglehulsmærkerne. 

Det, der gør, at mærket har en god effekt på for-

brugernes købsadfærd er, at mærket er ”enkelt”,

og at det er ”synligt”, siger Helle Kromann, selvom

hun godt kunne tænke sig, at mærket fremstår

endnu mere synligt på produktemballagerne, fx i

samme størrelse som Fuldkornslogoet. Hun

mener, at mærket er med til at skubbe de bevidste

forbrugeres vaner i en sundere retning. Det enkle

mærke ”taler” til alle, voksne som børn. 

Helle Kromann er et eksempel på én flittig bruger

af nøglehulsfoldere til uddeling sammen med udvi-

det information, når hun vejleder sine klienter.

Desuden har hun - for at nå så bredt ud til alle kli-

enter som muligt - et ”supermarked” på klinikken,

hvor hun bl.a. præsenterer eksempler på

Nøglehulsmærkede produkter. Således kan både

børn og voksne genfinde produkter, når der skal

handles ind. 

Helle Kromann har virket i 25 år, og ved nærmere

eftertanke taler hun knap så hyppigt om nærings-

deklarationer længere med sine klienter: ”Det er

generelt ikke så vigtigt, når vi har et

Nøglehulsmærke, der kan vejlede klienterne i ind-

købssituationen. Nøglehullet gør vores arbejde

anderledes konkret, når vi taler om fødevarevalg.

Jeg bruger også meget tid på at tale med mine kli-

enter om mængde og variation”, siger Helle

Kromann, der på den måde udfylder de egenska-

ber, som Nøglehullet ikke kan tilbyde forbrugerne.



Fresenius Kabi gør det lettere for 
de patienter, der bliver udskrevet 
og har behov for vores ernæring. 
Nu er det muligt at  bestille produk-
terne direkte hos os med levering 
til patientens hoveddør. 
 
Som det eneste firma i Danmark, 
der producerer og leverer alt  inden 
for klinisk ernæring, har vi en lang  
tradition for at samarbejde med 
hospitaler og apoteker. Vores 
 ekspertise og gode service tilbyder 
vi nu også alle patienter, der enten 
udskrives eller allerede er i primær 
sektor.

Vi tilbyder telefonisk opfølgning  
og rådgivning fra vores produkt-
specialister og kundeservice.  
Vi underviser gerne personalet, 
der  håndterer ernæringen, og 
 besvarer spørgs mål fra personale 
og patienter i relation til ernæring.

Ernæring fra vores dør 
til din patients hoveddør

Kundeservice
Telefon: 3318 1616
Fax: 3318 1614
E-mail: kundeservice@fresenius-kabi.com

Kontakt os gerne. 
Vores dør er altid åben!



Nudging – en hjælp til at vælge

Vi bliver dagligt mødt af gode råd om at leve sundt. I aviser

og ugeblade får vi inspiration til nemme og sunde madop-

skrifter, og i fjernsynet flyder programfladen over med livs-

stilsprogrammer i alle afskygninger. Men mange har stadig

svært ved at leve op til drømmene om det sunde liv. Der er

tydeligvis en uoverensstemmelse mellem vores ønsker og

viden om at leve sundt og vores evne til at omsætte det til

handling. 

Det er langtfra et nyt problem at få

mennesker til at handle på baggrund af

fornuft og gode intentioner. Men et nyt

ord, nudging, kan måske være med til

at gøre en forskel. 

Hverken pisk eller gulerod

I et sundhedsfagligt perspektiv handler

nudging kort fortalt om at gøre det sun-

de valg til det lette valg. Nudging er et nyt begreb for, hvordan

man kan påvirke de valg, vi foretager, ved at ændre på omgivel-

serne. Et kendt eksempel er at stille frisk frugt eller sunde snacks

frem ved supermarkedets kasseapparater, så kunderne ikke kun

bliver præsenteret for det sædvanlige udbud af slik og søde sager.

Nudging handler altså ikke om at begrænse vores valgmuligheder,

men snarere at ændre, hvordan omgivelserne påvirker vores valg,

og indtænke, hvordan sådanne ændringer kan gøre en forskel i

både lille og stor skala. Nudging er hverken pisk eller gulerod,

men en ny måde at skubbe samfundet i en sundere retning.

I Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesafdeling for Fysisk Aktivitet

og Kost arbejder vi med at bruge nudging aktivt. Vores primære

strategi for 2012 er at udvikle brugen af nudging, som er et nyt

paradigme til at understøtte adfærdsændringer ved systematisk at

omtænke og re-designe de omgivelser, vi færdes i.

Udgangspunktet for denne strategi er, at rigtig mange både

ønsker at leve sundere og ved, hvordan de skal gøre det, men alli-

gevel tit ”falder i”. Ved at anvende nudging systematisk i den

strukturelle forebyggelse har vi mulighed for at støtte rigtig mange

mennesker i at vælge sundere i hverdagen.

Sundere kantiner

Et konkret eksempel på et nudge er at ændre på indretningen i

kantiner. I et forsøg ændrede man kantinen, så de spisende gæster

først blev præsenteret for salatbuffeten og derefter gik videre til den

øvrige mad. Ved hjælp af dette simple nudge steg indtaget af grønt-

sager med 50 pct. samtidig med, at der blev spist mindre kød. 

Udover, at kantinens gæster spiste sundere, var ændringen også

rentabel for kantineejeren. I samme ombæring flyttede man brød-

kurvene, så de stod ved siden af suppen. Det betød, at stort set

alle begyndte at spise brød til deres suppe.

”Forsøget viser, at kantinelederen kan gøre en stor forskel ved at

indrette kantinen hensigtsmæssigt. Som kantinegæst kan du jo

ikke gætte, hvordan kokken har udtænkt dagens måltid, så

måden, maden præsenteres på, har stor betydning for, hvor sundt

vi spiser. Men den helt store forskel er, at vi får ændret mange fle-

re menneskers kostvaner, end vi havde kunnet med mere traditio-

nel oplysning som f.eks. pjecer”, udtaler Gitte Laub Hansen, kon-

stitueret projektchef og Ph.d. i Human Ernæring i Kræftens

Bekæmpelse.

Af Tobias Egmose, kommunikatør i Kræftens Bekæmpelse
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Et godt nudge
Ved at placere en lille flue i urinalet har man i Schiphol Lufthavn i
Amsterdam reduceret ”spildet” med 80 pct.
Det er billigt, effektivt og ikke til gene for nogen.



Ved på denne måde at gøre kantinelederen til ”valgarkitekt”, er

det muligt at ændre folks kostvaner på en enkel og effektiv måde.

Det, at arbejde med choice architecture, er helt centralt i nud-

ging. Enkle tiltag i vores omgivelser og valgmuligheder, vel at mær-

ke uden at fratage os muligheden for at vælge, kan påvirke vores

valg og adfærd i en gavnlig retning.

Gør det enkelt

Et andet eksempel finder vi på hylderne i supermarkedet. I dag er

der selvfølgelig tænkt over, hvilke varer og varegrupper vi bliver

præsenteret for og hvor henne. Spørgsmålet er derfor ikke om,

men snarere hvad, vi påvirkes til at købe.

Forestil dig, at alle de Fuldkorns- og Nøglehulsmærkede varer

stod i øjenhøjde og andre attraktive pladser. Ved at gøre dem lette

at se og putte i kurven, nudges vi til at handle sundere. 

Et andet centralt begreb for nudging er default setting. Et relevant

eksempel er reklamer. Med den nuværende default setting skal vi

vælge reklamerne fra, hvis vi ikke vil have dem. Men hvorfor skal

vi ikke melde os til? I dag får 78 pct. af alle husstande tilbudsavi-

ser, men en undersøgelse fra mediebuereauet IUM viser, at kun

fire ud af ti forbrugere vil have dem, hvis de aktivt skulle tilmelde

sig ordningen. Alle mennesker har en ”status-quo bias”, dvs. en

automatisk præference for den måde, omgivelserne er indrettet.

Det forklarer den store forskel i antallet af husstande, der vil mod-

tage reklamer, hvis default settingen vendes på hovedet.

Manipulation eller en hjælpende hånd?

Al denne tale om at ændre på omgivelserne og påvirke vores valg

leder let tankerne i retning af manipulation. For hvor går grænsen

for, hvad vi skal forsøge at regulere? Lige så væsentlig denne dis-

kussion er, lige så vigtigt er det at skifte fokus. For det er måske

mere interessant at se på, hvem der sætter grænsen.

”Jeg kan undre mig over, at sundhed ikke er ligeså legitimt som

indtjening i forhold til at påvirke forbrugernes valg. Oftest beslutter

vi os jo først for, hvad vi køber, når vi står foran køledisken. Hvis vi

kan få flere til at købe sundere ved at ændre på varernes place-

ring, er det da fantastisk”, siger seniorkonsulent i Kræftens

Bekæmpelse, Susanne Tøttenborg.

En oplagt indvending er, om vi nu skal til at bestemme, hvad der

er bedst for befolkningen. Nej, det skal vi ikke. Det ved de selv

allerede. Flere end 80 pct. af danskerne siger, de gerne vil leve

sundere, men at det hele tiden mislykkes. Vi skal altså ikke

bestemme, at folk skal leve sundere, bare støtte dem i at gøre det.  

egmose@cancer.dk
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Definition på nudging

Der findes ikke nogen dansk oversættelse af nudging. Et nudge er
defineret som ”ethvert aspekt af et design eller en policy der ændrer
menneskers adfærd på en forudsigelig måde, uden restriktioner i de
tilgængelige valg eller markante ændringer i de økonomiske incita-
menter.”

At nudge handler i al sin enkelhed om at påvirke mennesker via de
omgivelser, vi færdes i.

Gennem nudging kan vi dermed arbejde med at gøre vores liv enkle-
re ved at designe vores omgivelser smartere, og  på denne måde
hjælpe os til at træffe de rigtige valg for os selv.

(kilde: Dansk Nudging Netværks nyhedsbrev nr.2, august 2011)

Richard Thaler og Cass R. Sunstein udgav i 2008 bogen Nudge – Improving
Decisions About Health, Wealth, and Happiness. Bogen har solgt over 800.000
eksemplarer og bl.a. givet Sunstein en plads i Obama-administrationen og inspi-
reret Englands premierminister David Cameron til at nedsætte en ”Nudge Unit”.

Econs vs. humans

Når Richard Thaler skal forklare nudging, taler han blandt andet om
Econs versus humans. 

Econs er den gennemkalkulerede person, der er i stand til hele tiden at
afveje fordele og ulemper, og vælge rationelt ud fra sin viden.

Humans bliver derimod ofte ledt på afveje, og formår sjældent at leve
efter hvad er er bedst for dem.

Nudging hjælper humans med at gøre det, de i virkeligheden gerne vil.



Patient eller pårørende godkender at sondeernæring eller 
drikke bestilles hos Simonsen & Weel

Grøn recept udfyldes og faxes på fax 7025 5620

Kontakt diætisten i dit område hvis der ønskes opfølgning 
på patienten

Varer bestilles hos Kundeservice på tlf.: 4655 7540 
E-mail sw@sw.dk eller
Bestillingsliste faxes til: 7025 5620
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Det er nemt at udskrive med Simonsen & Weel

Simonsen & Weel, Vejlegårdsvej 59, 2665 Vallensbæk Strand

Udskrivning af patienter med sondeernæring eller drikke:



Madpyramiden er fortsat den stærkeste fuldkostmodel, vi

har. Ikke mindst, fordi næsten alle danskere kender den.

Nu tager vi skridtet videre og oversætter modellen til rigtig

mad på tallerkenerne. Det bliver et godt visuelt redskab i

arbejdet med kostvejledning.

Hvorfor en 36 år gammel model?

Den har vist sig langtidsholdbar – mad-

pyramiden. 36 år er den blevet, og den

er fortsat den bedst kendte model for

en samlet sund kost. Ikke mindre end

96 pct. af alle voksne danskere svarer i

en repræsentativ kendskabsundersø-

gelse fra 2010, at de har set madpyra-

miden før (FDB Analyse 2010). Mange

kender den fra deres skoletid, og vi oplever fortsat stor efterspørg-

sel fra landets skoler, hvor mange lærere ønsker at bruge model-

len i deres undervisning. Den store efterspørgsel var med til at slå

hovedet på sømmet, da FDB skulle tage stilling til, om madpyra-

miden skulle droppes eller udsættes for en grundig gennemgang

og opdatering. Vi valgte det sidste, for udover at være en efter-

spurgt vare, så har madpyramiden som model en række åbenlyse

kvaliteter, som vi desværre efter 36 år fortsat – eller måske endda

i endnu højere grad – har brug for i dag.

Enkelhed gør madpyramiden tilgængelig

Madpyramidens store kvalitet er, at den er nem at afkode. Faktisk

synes ikke mindre end ni ud af ti, at madpyramiden er nem eller

delvis nem at forstå, ifølge undersøgelsen. Den er tænkt som en

sundhedspædagogisk model, og det formål lever den rigtig godt

op til. Du skal spise mest af det lag, der visuelt fylder mest, og

mindst af toppen, som fylder mindst. Al maden i madpyramiden

er sund, men skal spises i forskellige mængder. Således giver

madpyramiden en fornemmelse af forskellige fødevaregrupper og

rubricerer dem i forhold til hinanden. I FDB vil vi gerne holde fast

i et nuanceret billede af en sund kost. Langt de fleste madvarer er

ikke usunde - med mindre man spiser for meget af dem. Det

handler om variation og om proportioner. Og det er netop forhol-

det mellem de forskellige fødevaregrupper, madpyramiden illu-

strerer.

De største ændringer

Der er lavet store ændringer, for madpyramiden trængte – indrøm-

met – til en faglig opdatering. Det har medført, at der for første

gang i modellens historie er flyttet godt og grundigt rundt på føde-

varegrupperne. Den største ændring er, at grøntsagerne er kom-

met ned i bunden. Grøntsager er nemlig den fødevaregruppe,

som vi vægtmæssigt bør spise allermest af. Adskillelsen af frugt og

grønt understreger yderligere, at der er forskel på de to grupper.

Det er et faktum, at mange danskere tror, at hvis de spiser seks

stykker frugt om dagen, så har de fået dækket deres grøntbehov

(FDB Analyse 2011) – og sådan er det som bekendt ikke. En

anden ændring er, at kartoflerne er blevet i bunden sammen med

rugbrød og havregryn, hvorimod ris og pasta er placeret i midten.

Og så er der udelukkende fuldkornsprodukter i madpyramiden.

Lag på lag

Madpyramiden viser, hvordan man, over en periode, kan sam-

mensætte sin mad på en sund måde, og at man skal spise mest

fra bunden og mindst fra toppen. Inden for de enkelte lag er der

yderligere niveauer. I toppen ligger eksempelvis fisk og fjerkræ

nederst og fylder også mest. Det betyder, at blandt de animalske

Af Joan Preisler, sundhedsansvarlig i FDB, Master i Sundhedspædagogik, EH

Tema Diætisten nr. 114 - 2011

Jo
an

 P
re

is
le

r

12

Madpyramiden oversættes til mad på tallerkenen



produkter bør vi spise mest fisk og fjerkræ og mindst oksekød.

Ligeledes ligger de grove grøntsager nederst i bunden, og oven-

over dem er de fine grøntsager placeret.

Madpyramiden set gennem Nøglehullet

Vi har taget udgangspunkt i dansk madkultur, altså helt almindeli-

ge produkter, som vi finder dem i køledisken i supermarkedet.

Det er hensynet til genkendeligheden, der gør, at fødevarerne ikke

længere er tegnede, men ser ud, som de gør, når vi kommer hjem

med dem i indkøbsposen. Når vi viser fødevarerne, som de ser

ud i supermarkedet, er det også med til at skærpe nysgerrigheden

omkring anvendelsen af de enkelte produkter. Selvom det meste

lever indtages som leverpostej, så kan lever bruges til andet, og

selvom de fleste køber kylling i udskæringer, så har en hel kyl-

ling flere anvendelsesmuligheder. Det understreger de sund-

hedspædagogiske muligheder i madpyramiden. 

Vi har taget udgangspunkt i produkter, som kan nøg-

lehulsmærkes, dvs. magre kødudskæringer, magre

mælkeprodukter og lignende. Madpyramiden og

Nøglehulsmærket fungerer rigtig godt sammen,

for mens Nøglehulsmærket hjælper med at

udpege det sundere alternativ inden for en

fødevaregruppe, for eksempel brødpro-

dukter, så fortæller madpyramiden,

hvor meget brødprodukter bør fylde

i kosten i forhold til andre fødeva-

regrupper. 

Det faglige grundlag

Opdateringen af madpyramiden bygger på et solidt ernærings- og

klimafagligt grundlag. For det første er madpyramiden en model,

som har NNR, de 8 kostråd og andre vejledninger fra

Fødevarestyrelsen som grundlag. For det andet er det anerkendte

faglige kapaciteter som DTU, Fødevareinstituttet,

Fødevareøkonomisk Institut, LIFE, Københavns Universitet og VIF-

FOS, der har udarbejdet den faglige baggrund for madpyramiden

i en arbejdsgruppe. Beregningerne hviler på et indtag på 10 MJ.

Spiser man efter madpyramiden, spiser man derfor efter NNR og

dermed de otte officielle kostråd. Det betyder, at man dermed får

de fibre, fuldkorn, vitaminer og mineraler, man skal have, med

undtagelse af D-vitamin.

Ikke en slankemodel

Et af de kritikpunkter, der er blevet rejst i forbindelse med

lanceringen af den nye madpyramide, er, at den ikke

fungerer som slankemodel. Det er vi enige i, og derfor

har vi aldrig og vil aldrig omtale madpyramiden som

en slankemodel. Det ændrer imidlertid ikke ved,

at mange ville tabe sig, hvis de spiste efter

madpyramiden. Kun ganske få procent af

befolkningen spiser efter anbefalingerne.

Hovedproblemerne er overvejende, at vi

generelt spiser for meget – og især af

den mad, som netop ikke hører til i

madpyramiden.

Tema 13Diætisten nr. 114 - 2011

Madpyramiden læner sig op ad de officielle anbefalinger 
Det faglige grundlag for den opdaterede madpyramide er udarbejdet i samarbejde med blandt andet DTU, Fødevareinstituttet, 

Fødevareøkonomisk Institut, LIFE, Københavns Universitet og VIFFOS (Nationalt videncenter for fødevarer og sundhed).
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FDB Analyse
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”Har du set denne tegning før?”, spurgte FDB

mere end 1.000 repræsentativt udvalgte danske-

re i 2010 og viste et billede af den daværende

madpyramide. 96 pct. af deltagerne svarede ’ja’.

Kilde: FDB Analyse, repræsentativ undersøgelse

med 1.012 respondenter gennemført i 2010.

En model for de mange

En af styrkerne ved madpyramiden er, at

den visuelt er meget enkel. Vi tror på, at

enkelhed er helt afgørende, hvis man vil

lave en model, som kan ramme så bredt

som muligt. Og vi har brug for

bredden. Vi har brug for at nå ud

til den store gruppe af danskere,

for hvem sund kost ikke står

hverken øverst eller næstøverst

på dagsprogrammet, eller som af

den ene eller anden grund mangler viden

om, hvordan en sund kost sammensættes.

Oversættelse til hverdagsbrug

Der er ingen tvivl om, at mange kender

madpyramiden, fordi den har så mange år

på bagen. Mange har fået den ind med skole-

mælken, og det er ikke umuligt, at den af den grund

vinder lidt ekstra sympati blandt mange. Men som model har

madpyramiden nogle åbenlyse kvaliteter, som

andre modeller i mindre grad kan bryste sig

af. Den er ikke normativ, den fortæller os

ikke, hvad vi skal spare på, eller hvad vi

skal spise mere af i forhold til vores nuvæ-

rende kostvaner. Den fortæller os ikke

noget om en sundhedsmæssig gevinst

ved at undvære noget. Den inspirerer til

en fornuftig sammensætning af maden

over en periode. Til gengæld siger den

ikke noget om de enkelte målti-

der, og netop behovet for at

kunne omsætte madpy-

ramiden til enkelte

måltider – retter på

tallerkenen – har gjort,

at vi i løbet af de næste

to år udfolder madpyrami-

den www.madpyramiden.dk

med måltider for perioder på 14

dage. Og vi gør det over fire sæsoner – fra

morgen til aften, seks måltider om dagen.

Hvis vi skal forbedre folkesundheden, er det nødven-

digt, at der tilberedes flere sunde måltider hjemme i køkkener-

ne. Den mad, som ender på tallerknerne, er lavet af de råvarer,

som vi har i køleskabet og skufferne. Hvis den sunde mad ikke

bliver købt ind, bliver måltiderne aldrig sunde. Derfor begynder de

sunde måltider i supermarkedet. Her kan madpyramiden bruges

som en enkel indkøbsguide: Er indkøbsvognen fyldt med mest fra

bunden og mindst fra toppen?

jp@fdb.dk
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Center for Kræft & Sundhed København er Danmarks første

kommunale rehabiliteringscenter, alene målrettet borgere

med kræft. Centret arbejder tværfagligt og tilbyder fysisk

aktivitet, undervisning, kostvejledning og psykosocial råd-

givning. Et øget kendskab til centrets faglige profil har bl.a.

medført stigende efterspørgsel på kostintervention. Ved

behandling af en kræftsygdom opstår der ofte mange bivirk-

ninger og senfølger, og kostvejledning ved klinisk diætist er

en afgørende intervention.

Sundhedscenter for Kræftramte blev oprettet som et samarbejde

mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse i 2007.

I de første fire år lå centret i lejede lokaler i Ryesgade på

Nørrebro. I 2010/2011 nyopførte Københavns Kommune et kom-

munalt rehabiliteringscenter på Nørre Allé, og ved den lejlighed

skiftede centret navn til Center for Kræft & Sundhed København.

Kræftens Bekæmpelses del af det nye center skiftede samtidigt

navn til Kræftrådgivningen i København.

Såvel ved udarbejdelsen af byggeprogrammet til det nye center

som under kvalificering af hovedprojektet har der været en udtalt

grad af brugerinvolvering. Medarbejdere og brugere af centret har

deltaget i adskillige møder og workshops og har derved fået stor

indflydelse på både arkitektur og indretning. I stueplan findes fx 

et stort, meget funktionelt undervisningskøkken, som er indrettet i

samarbejde med centrets to kliniske diætister. Fra køkkenet er der

direkte udgang til et gårdrum, hvor der bl.a. vokser krydderurter til

brug for den praktiske madlavning.

Hvad tilbyder Center for Kræft & Sundhed København?

Center for Kræft & Sundhed København er et gratis kommunalt

rehabiliteringstilbud til alle borgere i Københavns Kommune diag-

nosticeret med kræft. I centret tilbydes støtte, råd og vejledning til

at genvinde et aktivt hverdagsliv under og efter kræftsygdom og -

behandling. I centret arbejdes med rehabilitering som patientrettet

forebyggelse og sundhedsfremme. I Københavns Kommune lever

godt 20.000 personer med eller efter en kræftdiagnose. Hvert år

nydiagnosticeres mellem 2.500 og 3.000 kræftpatienter, fordelt på

lige mange mænd og kvinder (1).

Centrets 25 medarbejdere er bl.a. sygeplejersker, fysioterapeuter,

diætister og socialrådgivere. Medarbejderne tilbyder fysisk aktivi-

tet, kostvejledning, kurser og foredrag om kræft, individuelle vej-

ledninger og instruktioner, rådgivende samtaler, socialrådgivning

og støtte ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Frem til 2009 modtog centret kun patienter med bryst-, lunge- og

tarmkræft. I løbet af 2009 åbnede man herefter gradvist op for

patienter med andre kræftformer, så centret fra 2010 har haft et

tilbud til alle københavnere diagnosticeret med en kræftsygdom.

Centret modtog i 2010 henvisning på 786 kræftpatienter.

Københavns Kommune ønsker, at borgere med kronisk sygdom,

og herunder kræft, tilbydes et koordineret og sammenhængende

Af Gitte Ploug Balling, klinisk diætist, Lisbeth Flyr, klinisk diætist og Jette Vibe-Petersen, centerchef, speciallæge i intern medicin, Center for Kræft &
Sundhed København
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Kostvejledning er en vigtig indsats ved 
rehabilitering af borgere med kræft
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rehabiliteringsforløb af høj kvalitet tidligt i sygdomsforløbet.

Borgerne skal deltage aktivt i rehabiliteringen og gerne fastholde

positive livsstilsændringer efter, at de har afsluttet et forløb.

Formålet med et rehabiliteringsforløb i Center for Kræft &

Sundhed København er, at den kræftramte borger oplever størst

mulig tilpasning til et aktivt hverdagsliv med eller efter kræftsyg-

dom og behandling (2).

Kræftrådgivningen i København, som varetages af Kræftens

Bekæmpelse, har syv faste medarbejdere plus et større antal frivil-

lige tilknyttet centret. Der tilbydes et varieret udbud af rådgivning

til patienter, pårørende og efterladte.

Sammenhængende forløb af høj kvalitet

Borgere med kræftsygdom, og bopæl i Københavns Kommune,

kan via en genoptræningsplan eller en centerspecifik blanket hen-

vises til centret af egen læge eller behandlende afdeling. Alle bor-

gere får tildelt en kontaktperson, som kan være en sygeplejerske,

fysioterapeut eller klinisk diætist. Kontaktperson, borger og evt. en

pårørende afholder en visitationssamtale, hvor der med udgangs-

punkt i den enkeltes ønsker og behov lægges mål og plan for

rehabiliteringsforløbet. Kontaktpersonen har ansvar for opfølg-

ningssamtaler og justeringer af mål og plan undervejs i forløbet.

Se fig.1. 

Det samlede tilbud til hver enkelt borger består af en tværfaglig

rehabiliteringsindsats med hjælp til at påbegynde og fastholde

livsstilsændringer i forhold til kost, rygning, alkohol og motion

(KRAM-faktorerne) og med mulighed for erfaringsudveksling og

netværksdannelse med andre kræftramte. 

Længde og indhold af et rehabiliteringsforløb vil være forskelligt

fra borger til borger, afhængigt af livssituation og sygdoms- og

behandlingsforløb. Den gennemsnitlige tid for et forløb er ca. seks

måneder (få mdr. op til to år). I tilfælde af recidiv er genhenvis-

ning ofte på tale. Ved den afsluttende samtale evalueres forløbet,

og der lægges vægt på at støtte og vejlede patienten i valg af nye

aktiviteter som en opfølgning på det gennemførte rehabiliterings-

forløb. 

Fokus for den kliniske diætist

Formålet med kostintervention i Center for Kræft & Sundhed

København er dels at bibringe borgeren viden om sammensæt-

ning af sund kost og dels at give specifikke råd i forbindelse med

bivirkninger og senfølger til kræftbehandling. Intentionen er at

styrke borgerens handlemuligheder, således at denne bedst

muligt kan tage vare på egen situation i forhold til kostindtag. 

Tema 17Diætisten nr. 114 - 2011

Diagnose Kontrol

Sygdomsforløb for kræftpatienter
Behandling

Kontaktperson
Borgeren tildeles en 
kontaktperson, som er 
gennemgående i hele 
forløbet

Visitationssamtale
Individuel handleplan 
for rehabiliterings-
forløbet udarbejdes

Udslusningssamtale
Fokus på nedtrapning 
af aktiviteter i centret 
frem til afslutningen af 
forløbet

Henvisning Afslutning

Rehabiliteringsforløb i Center for Kræft & Sundhed København
AktiviteterVisitation

Fysisk aktivitet
Styrke – og konditions-
træning, naturaktiviteter, 
stavgang, løbehold, Tai Chi, 
pilates og salsa

Kostintervention
Individuel vejledning 
Holdundervisning

Patientundervisning
Fysiske, psykiske, sociale 
og eksistentielle følger til 
sygdom og behandling samt 
erfaringsudveksling

Øvrige tilbud
Rygestop, samtalegrupper, 
tilbud til pårørende, tilbud fra 
Kræftens Bekæmpelse

KOMMUNAL REHABILITERING TIL BORGERE MED KRÆFT

Opfølgningssamtaler
Status for borgerens 
situation og justering af 
handleplan

Afslutningssamtale
Fokus på fastholdelse 
af livsstilsændringer

Socialrådgivning
Individuel vejledning
Holdundervisning

Invitation til bladets læsere
Center for Kræft & Sundhed København vil gerne invitere klini-
ske diætister, både privat praktiserende, hospitals- og kommu-
nalt ansatte til et fagligt arrangement i de nye omgivelser.
Arrangementet vil bestå af faglige oplæg om de interventioner,
centret tilbyder kræftpatienter. Der vil være rundvisning i
huset, og der vil bl.a. blive fortalt om husets unikke arkitektur.
Undervejs vil der være lidt at spise og drikke. Arrangementet
foregår onsdag d. 1. februar 2012, kl.14.30 til 17.00. Du kan
tilmelde dig arrangementet via centrets hjemmeside:www.kra-
eftcenter-kbh.dk

Figur 1. Flowchart for rehabiliteringsforløb i
Center for Kræft og Sundhed København



Kostrelaterede problemer hos borgere med kræft kan fx være

over- og undervægt, malabsorption, dysfagi, obstipation, diarré,

smagsforandringer, kvalme og dumping. Dette kan skyldes kræft-

sygdommen i sig selv, bivirkninger til såvel operation som kemo -

terapi og strålebehandling og sluttelig, senfølger til sygdom og

behandling.

Appetitløshed kan medføre et utilsigtet vægttab med deraf følgen-

de risiko for underernæring. Da det er velkendt, at underernæring

øger risikoen for infektioner og nedsat muskelkraft, kan det betyde

forlænget rekonvalescens og dårlig livskvalitet, hvorfor det er

essentielt at intervenere overfor disse faktorer (3,4)

For øget risiko for udvikling af flere kræftsygdomme er der peget

på en mulig sammenhæng mellem livsstilsfaktorer som højt BMI,

højt indtag af rødt kød og forarbejdet kød (saltet, røget og konser-

veret), lavt indtag af kostfibre og høj alkoholindtagelse (5,6). Der

er endvidere peget på, at borgere med kræft i forhold til raske

personer evt. har en øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme

som diabetes, kardiovaskulær sygdom og også for at udvikle

andre kræftformer (5). I enkelte undersøgelser er der fundet en

sammenhæng mellem sund kost og en mindsket risiko for tilbage-

fald af aktuel kræftsygdom (7,8). Det vurderes derfor at være

betydningsfuldt at intervenere overfor de nævnte livsstilsfaktorer.

Intervention og kompetencer

Tal fra Center for Kræft & Sundhed København viser, at godt 40

pct. af centrets brugere lider af andre sygdomme end kræft. Det

drejer sig om adipositas, type-2 diabetes, hypertension, kardiova-

skulære sygdomme, KOL etc. Det er derfor vigtigt, at man sætter

borgeren i centrum og ser på det samlede symptombillede, og at

vejledningen om kost tager afsæt i såvel kræftsygdom, bivirknin-

ger og senfølger som i komorbiditet. 

Kostinterventionen i Center for Kræft & Sundhed København vare-

tages aktuelt af to kliniske diætister. De kliniske diætister tilbyder

individuelle vejledninger samt gruppebaseret patientundervisning. 

Det kræver særlige kompetencer at arbejde med kræftramte bor-

gere. Der tænkes her på veludviklet empati samt stor grad af fag-

lighed, da de forskellige kræftsygdomme, kombineret med en

varieret forekomst af komorbiditet, kan medføre vidt forskellige

problemstillinger. Ud over menneskelig indsigt kræver arbejdet

også viden om sundhedspædagogik og opmærksomhed på, at en

kræftsygdom ikke bare rammer borgeren, men også i høj grad har

indflydelse på hele familien og øvrige netværk. Sluttelig kræver

arbejdet med rehabilitering evne og lyst til at indgå i et tværfagligt

team omkring borgeren med kræft.

Gpb@kraeftcenter-kbh.dk

Lif@kraeftcenter-kbh.dk

jvp@kraeftcenter-khb.dk
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”Der er mange i Brand og Redning, som har vundet på det

her projekt. Rigtig meget. Mange har tabt sig, mange er

kommet i bedre form osv. Og så er der nogen, hvor man

ikke kan se det fysisk på dem. De ligner sig selv fra før.

Men vi kan ikke se deres blodbaner, og de er helt sikkert

blevet sundere.” 

Sådan lyder det fra en af de 72 brandmænd i lufthavnens

brand- og redningstjeneste, der har deltaget i Hjertefor -

eningens projekt Brændende Hjerter. 

Med projektet ønsker Hjerteforeningen at undersøge, om man kan

udvikle og fastholde sundere vaner blandt brandmændene og, om

de bedre vaner vil føre til forbedret helbred vurderet ud fra bl.a.

den enkelte brandmands blodtryk, kolesteroltal, sund kost, blod-

sukkerniveauer, taljemål og selvvurderet helbred. 

Formålet er i sidste ende at udvikle en sundere arbejdspladskultur

med fokus på at sætte ind mod usund kost, rygning, stress og

mangel på motion. Projektet er udformet på baggrund af forsk-

ningsbaseret viden om livsstilsændringer og sundhedsfremme på

arbejdspladser og ud fra Hjerteforeningens praktiske erfaringer.

Efterfølgende er projektet tilpasset de vilkår og muligheder, som

følger med hverdagen på Brand og Redningstjenesten i lufthav-

nen. 

En hverdag, der er præget af, at brandmændene arbejder i 24

timers vagter, hvor en stor del af tiden kan bruges på individuelle

aktiviteter, der dog ikke må stå i vejen for, at brandmændene kan

rykke ud inden for et minut.  

Jeg har ikke følt, at det blev trukket ned over hovedet på os.

Jeg har syntes, at det var et spændende tiltag. Jeg kunne 

bruge det til meget.

Deltagende brandmand

Fed mad, kage og smøger

Inden Brændende Hjerter blev sat i søen, var det tydeligt, at der

var brug for at ændre vaner. Omkring halvdelen af brandmænde-

ne var overvægtige, hver femte var ryger, og halvdelen dyrkede

ikke regelmæssig motion. Det på trods af, at jobbet som brand-

mand stiller en række krav til fysisk udholdenhed og styrke. 

Desuden var dagligdagen på stationen præget af usunde vaner. Fx

var det ikke ualmindeligt at indtage større mængder kage, slik og is

på de forskellige vagthold. Fællesmåltiderne bestod ofte af tunge

og fedtholdige retter uden de anbefalede mængder grønsager. 

Oplevelse af succes vigtigst

Brændende Hjerter er bygget op om det sundhedspædagogiske

begreb self-efficacy. Begrebet dækker over den antagelse, at indi-

videts tro på egen evne til at ændre sin livsstil er afgørende for,

hvorvidt han eller hun får succes. 

Jeg har også tabt mig. Et par kilo. Men det var ikke det, der

var vigtigt for mig. Det var det at lære at få det gjort til en vane

med at spise grønsager hver dag. Hvis du fx spiser smørrebrød

til frokost, så put en agurk ovenpå. Så kommer man ind i

vanen. 

Deltagende brandmand

Aktiviteter og sundhedstjek

Hjerteforeningen har stået for aktiviteter som fx fællestræning og

personlige træningsplaner for inaktive medarbejdere, vejledning i

sund kost og praktisk madlavning, rygestopkurser, dialog om

håndteringen af balancen mellem arbejde og fritid mv. Desuden

har brandmændene fået en række individuelle sundhedstjek. 

Jeg har kunnet bruge det med at lære noget om kost til noget

for mig selv og for min familie. Nu spiser vi sundere derhjem-

me, end vi gjorde før. 

Deltagende brandmand

Sundhedstjekkene består i vejledning og dialog om rygning,

stress, motion, kost og særlige individuelle forhold. Desuden har

Hjerteforeningens medarbejdere målt blodtryk, blodsukker, kole-

sterol, talje, BMI, kondition og selvvurderet helbred. 

Resultaterne af disse målinger er efterfølgende meldt tilbage til

brandmændene på holdniveau for at skabe en fælles forståelse af

de kollektive sundhedsmæssige udfordringer. Sundhedstjekkene

skal ligeledes dokumentere, om projektet har nogen indflydelse

på brandmændenes individuelle helbred.

Af Morten Bonde Pedersen, journalist, Hjerteforeningen

Tema Diætisten nr. 114 - 201120

Brændende hjerter
- 72 brandmænd i Københavns lufthavn har forbedret deres 
sundhedstilstand takket være kollektive livsstilsændringer



Sygeplejerske Malene Ejlertsen, der er Hjerteforeningens ansvarli-

ge for projektet, siger:

- Flere målinger lå lidt bedre umiddelbart efter den intensive inter-

vention. Siden da har brandmændene selv skullet fastholde

ændringerne uden Hjerteforeningens hjælp. På trods af, at flere af

de fysiske målinger er gået lidt tilbage, har de klaret sig rigtig flot.

Vi kan se, at de holder fast i mange af de gode livsstilsændringer,

og at selve kulturen på arbejdspladsen har ændret sig, så det nu

er ok at have lyst til at leve sundt. Det anser vi som et meget vig-

tigt skridt i retningen mod en endnu sundere livsstil. 

Følgende bokse viser de største ændringer der er sket fra det før-

ste sundhedstjek i februar 2010 til det femte sundhedstjek et år

efter.  

Flere spiser frugt, grønt og fisk 

Der er skåret ned på indtaget af mættet fedt og søde sager

De fysiske målinger går den rigtige vej

Taljemål mindskes

Bedre vurdering af eget helbred

Flere vurderer, at deres helbred er blevet godt eller virkelig godt

Selvvurderet helbred er en vigtig uafhængig prædiktor for udvik-

ling af sygdom og død, herunder død af hjertekarsygdom. Målet

har desuden vist sig at være uafhængigt af de mere traditionelle

risikofaktorer.

mbpedersen@hjerteforeningen.dk 
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Optagelseskrav til cand.scient.

På det seneste har flere gjort FaKD opmærksom på, at optagel-

seskravene til cand.scient. uddannelserne på KU LIFE er blevet

ændret. Ændringerne kommer som konsekvens af en akkredite-

ringsproces og betyder opstramning af optagelseskravene.

For cand.scient. i Klinisk Ernæring gælder, at ansøgere med en

bachelorgrad i fødevarevidenskab med fagpakken fødevarer, sundhed

og ernæring på LIFE er direkte kvalificerede til optagelse på kandidat-

uddannelsen i klinisk ernæring.

Andre ansøgere til kandidatuddannelsen i klinisk ernæring skal opfyl-

de nedenstående adgangskrav for at være kvalificeret til optagelse

■ Minimum 120 ECTS inden for naturvidenskab, heraf 

■ 7,5 ECTS biokemi (inkl. øvelser) fx LIFEs kursus Biokemi 1 

■ 7,5 ECTS fysiologi fx KU-Science kurset Menneskets fysiologi 

■ 7,5 ECTS statistik fx LIFEs kursus Statistisk dataanalyse 1 

■ 7,5 ECTS Sygdomslære og/eller farmakologi svarende til LIFEs 

kursus Sygdomslære og farmakologi

Selv om det ikke fortælles lige tydeligt på alle professionshøjskoler, så

har biokemi, fysiologi og statistik hele tiden været et krav til PBESere,

der vil læse videre. At adgangskravene nu indskærpes kræver derfor,

at alle har langt mere fokus på at sikre, at de studerende kommer ud

med de nødvendige fag på eksamensbeviset, så det ikke er en hin-

dring for videreuddannelse på et senere tidspunkt. 

FaKD finder det bekymrende, at studerende må tage flere suppleren-

de kurser efter endt PBES uddannelse og arbejder aktivt på at hjælpe

med at finde en løsning på dette. Der er ingen tvivl om, at videreud-

dannelse er meget i fokus i disse tider, og det må derfor sikres, at

man som PBESer ikke står bagerst i kvalifikationskøen, fordi bache-

loruddannelsen ikke indeholder de nødvendige fag i fornødent

omfang.
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Samarbejde med Sygeforsikringen ”danmark”
Gode nyheder fra ”danmark”

”danmark”s tilskud stiger, og PenSam tilbyder gratis konsultation

hos diætist som en del af deres Hold Fast gruppeforsikring.

”danmark”s tilskud stiger

Fra 1. januar 2012 stiger ”danmark” tilskud til konsultation hos pri-

vatpraktiserende, autoriserede kliniske diætister, så tilskuddet udgør

30 % dog maks. 125 kroner pr. konsultation, og maks. 500 kroner

indenfor 12 måneder. Det er en stigning på 25%.

Gratis konsultation til PenSams kunder

”danmark” har netop indledt et samarbejde med PenSam om afreg-

ning af konsultation hos klinisk diætist, så klienten ikke skal betale

hos diætisten. I stedet betaler ”danmark”. Dette gælder for PenSams

kunder, der er dækket af Hold Fast gruppeforsikring.

Det er en forudsætning for direkte afregning med diætisten, at 

konsultationerne indberettes elektronisk til ”danmark”. 

Hvis du har adgang til internettet, kan du indberette til ”danmark”

på d-service.dk, som ”danmark” stiller gratis til rådighed.

Liste over diætister på ”danmark”s hjemmeside

På Sygeforsikringen ”danmark”s hjemmeside vil klienter kunne se

de diætister, der giver ”gratis behandling”, dvs. hvor ”danmark”

afregner direkte med diætisten, så klienten ikke skal lægge ud. 

Du kommer automatisk med på listen, når du har indgået aftale med

”danmark” om indberetning via d-service.dk.

Mere information

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til sekretariatet, 

33 32 00 39 eller til ”danmark” på 70 10 90 70.

De nye adgangskrav fremgår af følgende hjemmesider for HE

og KE:

http://www.life.ku.dk/uddannelse/optagelse/Optag_kandidat/Human_

ernaering.aspx

http://www.life.ku.dk/uddannelse/optagelse/Optag_kandidat/Klinisk_e

rnaering.aspx



Advokaten 23

 

Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER ADVOKATER

Besparelser og afskedigelser
Sundhedssektoren lider under ”krisen”, og kolleger er i klemme

Vi er i er midt i den værste runde af besparelser og opsigelser

inden for ernæringsområdet, som FaKD nogensinde har ople-

vet. 2011 har desværre budt på landsdækkende sparerunder i

både regioner og kommuner. Det er svært at få til at hænge

sammen med de massive udfordringer, vi står med på sund-

hedsområdet med stigende antal kronikere og overvægtige, der

alle ville have gavn af hjælp til rette ernæring.

Kommunalreformen, der trådte i kraft

den 1. januar 2007, lagde op til betydeli-

ge ændringer i sundhedssektoren, på sin

vis ganske fornuftigt at få behandlingen

til borgeren i stedet for det omvendte.

Kommunerne overtager dermed opgaver,

der før blev løst i Amtskommunerne. Det

har betydet oprettelse af et meget stort

antal kommunale sundhedscentre. Vi

har positivt kendskab til i hvert fald mellem 60 og 70 kommuner, der

nu beskæftiger kliniske diætister og andre ernæringsprofessionelle, i

første omgang en positiv udvikling.

Desværre mærker vi nu med medlemshenvendelse løbende ”krisen”.

De privat-praktiserende medlemmer oplyser, at de kan mærke ned-

gang i antallet af kunder. Og vi har i både i 2008, 2009 og 2010 måt-

tet bistå medlemmer ansat i Regionerne i forbindelse med sparerun-

der og opsigelser. I 2011 har vi haft en kedelig rekord i medlemshen-

vendelser om besparelser og fyringer.

I efteråret 2008 gennemførte Region Midtjylland en omfattende spare-

runde. 11 kliniske diætister blev omplaceret eller opsagt. Samtidig

besluttede Region Hovedstaden at lukke Diabetesskolen i Hillerød. Det

berørte 2 medlemmer. I 2009 blev praksisdiætisterne på Sygehus

Sønderjylland og i Region Hovedstaden sparet væk. I 2010 har vi haft

henvendelser fra medlemmer om besparelser og afskedigelser i

Region Hovedstaden og Region Sjælland og et antal kommuner. I

2011 er sparerunderne fortsat i alle 5 regioner og i flere kommuner.

Det har betydet opsigelser af et stort antal FaKD-medlemmer. Mange

finder, at antallet ikke lyder af noget særligt, men det skyldes blot

manglende kendskab til hvor få diætister, der i disse dage er hospi-

talsansatte, og de mange opsigelser og fyringer kan ikke undgå at få

en konsekvens for praktikpladser.

Det er regionsrådene og kommunalbestyrelserne, der beslutter, hvor

meget og hvor, der skal spares. Det er naturligvis politiske beslutnin-

ger. De tages ofte under stort tidspres. Men dem kan vi som forening

påvirke. Det er naturligvis forsøgt i samarbejde med et større antal af

de berørte medlemmer. I 2008 lykkedes det – med lægegruppens

støtte – at redde en stilling som klinisk diætist på Århus Sygehus. Ofte

må vi bare sande, at der er meget lidt at stille op over for politiske

bestemte besparelser. 

I 2011 har sparekniven ramt usædvanlig hårdt. I sparesituationer er

proceduren på en offentlig arbejdsplads, at man får et "høringsbrev"

om påtænkt opsigelse. Man får sædvanligvis mulighed for et personligt

møde, hvor man kan have en bisidder med. Og FaKD stiller naturligvis

gerne op og yder den hjælp og støtte, der er mulig, husk lige det. Ofte

lykkes det som led i en forhandling fx at forhandle en fritstilling.

Fritstilling betyder, at man bliver fritaget fra at møde på arbejde i opsi-

gelsesperioden.

Vi bestræber os også på at holde kontakten til berørte medlemmer.

Det er naturligvis vigtigt for os at vide, at medlemmerne "kommer godt

videre" i et i øvrigt presset arbejdsmarked, men det er også mere over-

ordnet væsentligt for os at vide, hvordan jobsituationen er i landet.

Heldigvis lykkes det mange FaKD-medlemmer at finde beskæftigelses-

mulighed på den ene og den anden måde. Og der er anledning til

også at sende en tak til de privatpraktiserende medlemmer for at tage

på sig at ansætte medlemmer og dermed udvikle deres egen praksis

og bidrage til, at kolleger, der kommer i klemme, har et arbejde.

Fra FaKDs side gør vi, hvad vi kan for at råbe politikere op, ligesom vi

aktivt arbejder for at gøre vores sundhedsfaglige kollegaer opmærk-

somme på problemstillingen. Det kan blive svært at overholde forløb-

sprogrammer mht diætistindsats som foreskrevet, hvis man ikke sør-

ger for at have diætister ansat. Ligesom det kan være svært for en

kommune at tilbyde de relevante forebyggelsestilbud, når man glem-

mer at ansætte ernæringsprofessionelle.

Uanset hvad, så kæmper FaKD sammen med jer for at sætte fokus på

ernæringsområdet og alles ret til den rette ernæring, også når tiderne

ikke er de bedste.

hkn@norsker.eu
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Videreuddannelse...
Effektiv kompetenceudvikling og videreuddannelse starter med en åben, interesseret dialog. 
Sammen afdækker vi behovet og optimerer mulighederne. 

Ledelsesudvikling Diplomuddannelser Kurser Konferencer 
Temadage Foredrag  Konsulentbistand Udviklingsprojekter

Hvad har I behov for?
Gå ind på ucsyd.dk/videre og se, hvad vi foreslår som oplæg til en dialog om 
jeres præcise behov.

University College Syddanmark
ucsyd.dk/videre
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Ny bestyrelse i FaKD

Så er endnu et år gået, og bestyrelsesmedlemmer er blevet

valgt ude i regionerne. Den nye bestyrelse har nu afholdt

konstituerende møde og konstitueret sig som følger:

FaKDs bestyrelse 2011-2012 er:

Formand: Ginny Rhodes  (Region Hovedstaden)

Næstformand: Mette Pedersen (Region Hovedstaden)

Kasserer: Helle Ronneby (Region Hovedstaden)

Den øvrige bestyrelse:

Dorthe Wiuf Nielsen (Region Hovedstaden)

Marie-Louise Hartvig (Region Syddanmark)

Sofie Wendelboe (Region Sjælland)

Maria Gamborg (Region Midtjylland)

Margit Oien Nielsen (Region Nordjylland)

Og som suppleanter:

Lonneke Hjermitslev (Region Nordjylland)

Line Rosgaard Dongsgaard (Region Midtjylland)

Samtidig stor tak til Karen Thomsen samt Stine Krum for arbejdsindsats i bestyrelsen gennem de seneste år. 

Vi glæder os til at tage fat på endnu et spændende arbejdsår.

Bestyrelsen  



"Game on!"
Kampråb for 30 overvægtige børn

Tværfagligt samarbejde mellem børneafdelingen, Regions -

hospitalet Viborg, Viborg Idrætsråd og Viborg kommune har

resulteret i et projekt for overvægtige børn i alderen 10-13

år. Projektet hedder Rund Og Sund, eller ROS, da indgangs -

vinklen til børnene er præget af ros, gejst, motivation og 

glæde. Artiklen beskriver baggrund for projektet og den 

diætetiske tilgang til projektet.

Epidemi 

Fedmeepidemien har i Danmark udviklet sig over de sidste 40-50

år. Udviklingen har ført til betydelig reduceret fysisk aktivitet i

arbejds- og fritidslivet og adgang til rigelige og billige fødevarer, 24

timer i døgnet. Kombination af lav fysisk aktivitet og let tilgænge-

lighed af billige fødevarer menes at være baggrunden for den

aktuelle fedmeepidemi. Foruroligende er den stigende forekomst

af overvægt og fedme blandt børn og unge, hvor der er sket en

tredobling over de sidste 30 år (1).

Overvægtige børn er en særligt udsat gruppe, og andelen af over-

vægtige (BMI> 85 % percentilen for alderen) samt fede (BMI> 95

% percentilen for alderen) børn er stigende. Data fra

Folkeskoleundersøgelsen 1997-98 viste, at 9,8 pct. af drengene

og 12,2 pct. af pigerne på 13 år var overvægtige. I 15-års alderen

var det 10,4 pct. af drengene og 18,2 pct. af pigerne. Blandt de

15-årige piger var 6,5 pct. fede. Hyppigheden af overvægt var i

2003 i København 21 pct. blandt 6-8-årige piger, 21 pct. blandt

14-16-årige piger, 15 pct. blandt 6-8-årige drenge og 14 pct.

blandt 14-16-årige drenge (2).

Konsekvenser

De svært overvægtige børn har en negativt påvirket psykosocial

udvikling og trivsel. Svært overvægtige børn oplever dårlig livskvali-

tet, social isolation, ensomhed og utilfredshed med deres krop.

Omkring halvdelen af de overvægtige børn har præhypertension –

grad 1- eller 2-hypertension ( 90% percentil < systolisk og/eller

diatolisk BT <95% percentil). 10-15 pct. af de svært overvægtige

er insulinresistente og har tegn på prædiabetes. De svært over-

vægtige børn har så mange risikofaktorer, at de i voksenalderen

har en betydelig risiko for både hjerte-kar- og kræftsygdomme, der

reducerer levelængden og øger sygeligheden (3).

Baggrund 

I sommeren 2009 mødtes forskellige faggrupper (kulturchef, fore-

byggelseskonsulent, sundhedsplejerske, skolelæge, projektleder,

læge, sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog og diætist) om etable-

ring af et tilbud til overvægtige børn i Viborg kommune. Der blev

nedsat en styregruppe og en projektgruppe.

Projektetgruppen tegnede i løbet af efteråret projektets form, ind-

hold etc. Dette blev til et samarbejde mellem Børneafdelingen

Regionshospitalet Viborg, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune.

Metode

Inklusionskriterierne var, at børn og deres forældre var motiverede

for at deltage i interventionen i hele den 1-årige projektperiode,

var bosiddende i Viborg kommune, og at børnene skulle være

mellem 10 og 13 år. Desuden skulle barnets BMI være over 22.

Projektets mål var at forøge barnets og familiens viden omkring

sund levevis og kost, implementere det i hverdagen, og gøre bør-

nene aktive i en lokal idrætsforening.

Kort beskrevet arbejdede et team, bestående af læger, sygeplejer-

sker, psykolog, diætister, kommunale idrætspædagoger og pro-

jektspecialister, sammen om at give børn og familie større indblik i

sunde vaner, individuel tilpasning af kosten, ændring af usunde

vaner og arrangering af fysiske aktiviteter. 

En handleplan blev udarbejdet individuelt indenfor kost, fysisk

aktivitet med henblik på at begrænse stillesiddende aktiviteter for

det enkelte barn/familie. 

Af Esther Hvass, klinisk diætist, Marianne Eg, MscN og klinisk sygeplejespecialist, Ronni Bengtson Jacobsen, læge, 
Hanne Engbjerg, psykolog og Annette Skjold, sygeplejerske. Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg
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Til at vurdere ændringer i børnenes BMI blev BMI Standard

Deviation Score (SDS) beregnet ud fra danske referencer (4). For

at sikre, at de var motiverede, skulle børn og forældre: 1) lave en

skriftlig ansøgning, hvori de redegjorde for deres overvejelser

omkring egen situation i forhold til overvægten og beskrev deres

motivation for at deltage, 2) både børn og forældre skulle skrive

under på at deltage i alle programsatte aktiviteter i projektperio-

den og 3) udfylde et spørgeskema vedrørende daglige aktiviteter,

tidligere forsøg på at tabe sig samt udfylde en 3 dages kostdag-

bog. Hvis disse inklusionskriterier var opfyldt, skønnede vi, at barn

og forældre var motiverede, og barnet kunne starte i projektet.

Børnene blev testet af fysioterapeuter i motoriske evner –

Movement ABC (5). Fysioterapeuterne valgte at teste i boldfærdig-

heder og balance. 

Livskvalitets-undersøgelse blev iværksat i form af spørgeskemaer-

ne PedsOl, Quality of Life og Beck Youth Inventorier; Self Concept

Inventory for Youth.  PedsQL er et standardiseret og evalueret

måleredskab, og resultaterne for de overvægtige børn kan sam-

menlignes med en generel livskvalitetsmåling for børn i samme

alder (6). PedsQL tager udgangspunkt i fire områder:

Sundhed/fysiske aktiviteter, følelser, det sociale og skoleaktiviteter.

Beck Youth Inventories of Emotionel and Social Impairment består

af fem selvrapporteringsskalaer, der kan anvendes hver for sig

eller i kombination til vurdering af et barns oplevelse af depres-

sion, angst, vrede, forstyrrende adfærd og selvopfattelse. Der fore-

ligger danske normer baseret på 1.116 danske børn i alderen 7-

14 år (7). I projektet anvendtes udelukkende skalaen, der måler

barnets selvopfattelse. Skalaen består af 20 udsagn om tanker,

følelser og adfærd, der associeres med selvopfattelse. 

Ved afslutningen af projektet donerede ”Knud Erik-fonden” en rej-

se af en uges varighed med fokus på fysisk aktivitet og sund livs-

stil. Turen gik til La Santa.
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Videnskabsetisk Komité Region Midtjylland og Datatilsynet god-

kendte projektet.

Deltagere

I alt deltog 34 børn – heraf 17 piger og 17 drenge. 4 droppede ud

undervejs bl.a. pga flytning til anden kommune. Herefter bestod

gruppen af 15 piger og 15 drenge.

Det diætetiske forløb

Det diætetiske forløb foregik med intervention på flere områder. I

den individuelle del blev familierne tilbudt 3 samtaler. Enkelte blev

tilbudt en ekstra samtale, primært pga manglende ændring i kost-

vaner eller ønske om diætplan. 8 praktiske madlavningsaftener

der indeholdt diverse færdighedselementer. Og endelig et foræl-

dremøde, med decideret vidensformidling. 

Den individuelle del

1. samtale

Ved 1. samtale blev der indsamlet diverse data – familierne med-

bragte kostdagbog, spørgeskema omhandlende en række kost-

mæssige spørgsmål, fx ”Hvor mange gange om ugen spiser hele

familien sammen om morgenen?” - ”Dagligt, 4-6 x om ugen, 1-3

x om ugen eller aldrig”. ”Ser I/jeres barn fjernsyn, samtidig med

at I spiser” etc. Kostdagbogen og spørgeskema blev suppleret

med en kostanamnese. Data var bl.a. af kvalitativ art vedr. bar-

nets/familiens viden om og holdninger til mad, redegørelse af hid-

tidig kostindtagelse, indkøbspraksis, tilberedningsrutine og lign.

Efterfølgende analyserede og formulerede diætisten en syntese

eller sammenfatning af barnets/familiens ernæringsmæssige situa-

tion. Samtalen var med udgangspunkt i familiens egne behov,

spørgsmål og deres umiddelbare udfordringer i forhold til kosten.

Hermed kvantificeres det ernæringsmæssige problem og beskrev

samtidig dets sværhedsgrad (6,7).

Under samtalen var det af stor betydning, at familien fik ejerskab

af de kostmæssige aftaler. I fællesskab udarbejdede vi en handle-

plan indeholdende familiens mål og delmål. Her var fokus på bar-

nets/familiens motivation til at foretage ændring, herunder vigtig-

hed og villighed af forandring, parathed, evne og tro på succes.

Aftalerne skal som nævnt opleves som realistiske at gennemføre,

hvorfor barnet selv var med til at formulere indsatsområdet. 

Diætetisk tages udgangspunkt i ”De Nordiske Nærings

Rekommendationer 2004”,(8). I praksis vil det sige, at den diæte-

tiske vejledning tog udgangspunkt i “De 8 kostråd” fra

Fødevarestyrelsen. Barnet blev ikke sat på en “slankekur” eller

“diæt”, men familien blev vejledt i en generel sund kost, som hele

familien typisk kunne have gavn af. Det var vigtigt, at forældrene

havde forstået, at barnet ikke skulle have en speciel kost eller blev

sat på ”diæt/kur”, mens  resten af familien fortsatte de usunde

kostvaner.

Forældrenes rolle i behandlingen var altafgørende for succesraten.

Forældrenes involvering og ansvarlighed er vigtig i bekæmpelse af

barnets overvægt og omlægning af livsstil.

De hyppigste problemstillinger var et måltidsmønster med fx ingen

morgenmad og ikke fast frokost/madpakke, stor eftermiddagssult

og ingen grønsager til aftensmad. Endvidere for store portioner og

for højt energiindtag fra underlødig mad, sukkerholdige føde- og

drikkevarer samt begrænset eller for lille indtag af frugt og grønsa-

ger. Øvrige forhold var kræsenhed og dermed lille variationsvalg.

2. samtale

Opfølgende samtale og yderligere individuel kostvejledning.

Herunder opfølgning på de aftalte mål og formulering af nye del-

mål. Interventionen var som tidligere nævnt en støttende proces,

hvor barnet/familien blev støttet i at sætte mål, styrke motivation,

prioritere eller overvinde barrierer (9,10).

3. samtale

Som under 2. samtale, men indeholder desuden en ny kostdag-

bog samt kostanamnese for at vurdere familiernes kostændringer.

Derudover formulering af fremtidige kostmæssige indsatsområder.

Praktisk intervention (madaften)

Hvert barn mødte sammen med 1 forældre til madlavningsafte-

nerne. Forløbet indeholdt 8 madlavningsaftener, jf. figur 1.

Til hver madaften var der et mindre oplæg om et emne, fx om

sukkerholdige drikkevarer, fast-food, madpakker, sund hverdags-

mad, brug af grønt, portionsstørrelser, ”sundere” kager og is.

Ernæringsforbedring af kosten var gennem alle seancer den røde

tråd, især i forbindelse med temaet ”livretter”. Her medbragte bar-

net opskrift på livretten/livretter, som vi efterfølgende ernæringsfor-

bedrede og tilberedte sundt. Her var det fantastisk at opleve

udtalelser som: ”Det smager jo, som om det er usundt”.
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Vi tilstræbte, at maden var børnevenlig, og at den også skulle ska-

be nysgerrighed og inspiration til ny sund mad, der smagte godt.

Temaerne tog udgangspunkt i deltagernes ønsker om både teore-

tisk gennemgang af emner og tilberedning af mere specifikke ret-

ter. Diætistens rolle i forbindelse med både samtaler og praktisk

madlavning var af mere pædagogisk karakter – her var det en stor

fordel at kende familierne fra de individuelle samtaler og familier-

nes kostmæssige udfordringer. Så diætistens rolle bar i modsæt-

ning til almindelige vejledninger mere præg af et ”læreragtig” for-

hold.

De praktiske øvelser betød ligeledes, at mange børn ”turde” sma-

ge på mange retter. De var selv med til at tilberede, deres kam-

merat smagte – og kunne måske endda godt lide maden.

Aftenerne var som nævnt tematiseret og indeholdt ca. 25 forskelli-

ge retter – for på denne måde at skabe positiv præference for, om

ikke alle retter, så i hvert fald nogle af dem.

Den praktiske intervention bidrog med dels en positiv tilgang til

vægttab for både barn og forældre, dels en styrkelse af hele sam-

hørigheds- og gruppefølelsen i ROS. Denne intervention var ligele-

des det eneste tidspunkt, hvor alle børn og voksne var samlet.

Opskifterne på maden til aftenerne kunne efterfølgende downloa-

des på Børneafdelingens hjemmeside og projektets hjemmeside.

Forældremøde

Vi arrangerede et forældremøde med deltagelse af læge, psykolog,

sygeplejerske og diætist. Fra behandlers side foregik her videns-

formidling til forældrene, hvor fokusområder var kostrådene og

motivation. Et andet anvendt fokusområde var foran-

dringsprocessen. Forandringsprocessen forklarede

dels de forskellige forandringsstadier, dels tids-

punktet for forandring, som for alle var meget for-

skelligt. Nogle børn befandt sig i lang tid på forbe-

redelsesstadiet, andre var hurtigt over i handling

– og andre var i handling i lang tid og

pludselig tilbage i et før-overvejel-

sesstadie.

Forandringsprocessen

var et godt forkla-

ringspunkt i forhold

til de børn/familier,

som ikke var kommet i

gang (11). 

Resultater

Resultaterne er delt op i to dele, den fysiske del og den psykiske

del. Der er anvendt en Wilcoxon signed-rank test til analyse af

data (12).

Den fysiske del

Børnenes gennemsnitlige BMI var ved projektstart 26,1 (Range

fra 22,8 til 30,3). Der sås signifikant BMI-fald for børnene (p=

0,0003). Taljemål mindskes gennemsnitligt med 5,2 cm.

Hoftemål mindskes gennemsnitligt med 0,88 cm. Der er signifi-

kant fald i blodtrykket for både det diastoliske og systoliske blod-

tryk (p= 0,0119 og 0,0384).

Børnenes deltagelse i idrætsforeninger var højere ved projektets

afslutning. Børnene oplyste, at det var flere og mere fysisk kræ-

vende aktiviteter, de deltog i ved projektets afslutning. Dette var i

overensstemmende med fysioterapeuternes test af børnene, som

viste, at der skete en halvering af børn med balanceproblemer

gennem projektet. Børnene opnåede en motorisk og fysisk forbed-

ring, som gjorde, at de deltog i aktiviteter sammen med deres

kammerater.

Den psykologiske del

Børnenes selvværd blev markant forbedret. Børnene oplevede

langt større tilfredshed i oplevelsen af deres selvbillede. 25 ud af

26 børn oplevede en forbedring i Beck-testen, og der var signifi-

kant ændring i børnenes oplevelse af deres livskvalitet via PedsQL

(p= 0,0184).

Børnene gav inden projektets start udtryk for, at de

følte sig bagefter, både motorisk og mentalt,

men udviklede i projektet kompetencer

både fysisk, psykisk og socialt og fik der-

ved lettere ved at kunne følge med deres

kammerater i skolen.

Kostændring 

Familierne har generelt følt

sig meget privilegerede eller

endda ydmyge i forhold til

projektet. Mange af foræl-

drene har med despera-

tion forsøgt at finde tilbud

til deres børn med fokus

på ændring af kost- og

motionsvaner. Denne

indgang til samtalen

har betydet, at de var

meget ærlige omkring
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deres kostvaner – og mange kunne allerede ved 1. samtale for-

mulere deres kostmæssige udfordringer. Derudover kan det også

have haft betydning, at vi afholdt et fælles opstartsmøde og en

madaften inden 1. samtale. Familien/barnet har muligvis følt sig

mere trygge og åbne, sammenlignet med en almindelig 1. gangs

samtale.

Familierne har, som tidligere nævnt, inden 1. diætistsamtale og

inden den afsluttende diætistsamtale udfyldt kostregistrering for 3

dage. Jeg har ikke beregnet disse nærmere, da disse registrerin-

ger oftest beror på megen usikkerhed. Mit indtryk fra flere af regi-

streringer har været, at mange har registreret /spist den allerede

ændrede kost. Derudover viste nogle af registreringerne eller især

samtalerne, at mange ikke er bevidste om, hvad de egentlig spi-

ser imellem måltiderne. ”Mad og måltider spiller en for lille rolle.

Det fælles måltid, hvor man hygger sig med maden, fordi den

smager godt, og hvor man snakker over bordet med hinanden,

findes ikke. Måltidet er flydt ud. Det er noget, der er der hele

tiden: foran fjernsynet, ved computeren, på vej ud ad døren. De

unge glæder sig ikke til måltiderne, men spiser overalt, har skjulte

slikdepoter og kan ikke sige nej til shawarmaen etc. ” (13). 

Tendenserne er dog, at familierne i projektet har fået øget fokus

på ”tomme kaloriers” tætte energiindhold, reduktion i portionsstør-

relserne samt øget indtag af frugt og grønt.

Diskussion

Vi erfarede kort tid efter opstart af ROS 2010, at vi manglede en

kontrolgruppe. Ligeledes har vi erfaret, at de fem familier, som

ikke kom i gang, skulle have været tilbudt nogle ekstra samtaler

hos læge, psykolog eller diætist. Vores konklusion er, at projektet

har brug for yderligere individualitet – ROS 2010 var en samlet

”pakke”.

Om børnene og familierne formår at fastholde de nyetablerede

vaner over tid, vil blive afklaret i forbindelse med follow-up i

november 2011 og 2015. Follow-up arrangeres på samme måde

som inklusionen - nye højde-vægtmålinger, talje-/hofteratio,

Movement ABC, PedsOl, Quality of Life og Beck Youth Inventorier.

Børnene og ikke mindst forældrene fra projektet giver udtryk for

stor tilfredshed og en taknemmelighed for at have fået mulighe-

den for at ændre deres livsstil. For de 30 børn og familier, som

deltog, var ROS 2010 en succes.

Fremtiden

ROS 2 er i gang, og 50 børn er inkluderet. Der kører 2 parallelle

forløb - bestående af en aktivgruppe og en kontrolgruppe.

Aktivgruppe tilbydes samme koncept som ROS 2010 - og kontrol-

gruppen tilbydes 2 lægesamtaler (ved start og slut), 2 diætistsam-

taler og 3 motiverende samtaler hos sygeplejerske.

Indtil videre er ROS 3 ikke planlagt. I stedet er vi i gang med at

strukturere et familieprojekt med deltagelse af 15 familier med

børn i 5-8 års-alderen. Kravet er ikke, at barnet i 5-8 års-alderen

er adipøs, men forældre eller søskende kan være/er adipøse. 

Projektet tilrettelægges og udføres som ROS med et multidiscipli-

nært team og tværsektionelt samarbejde mellem Børneafdelingen

Viborg, Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd.

esther.hvass@viborg.rm.dk
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Den gængse holdning blandt sundhedsfaglige behandlere i

Danmark – og som indtil for nyligt blev støttet af Sund -

hedsstyrelsen (SST) med udgivelsen af deres anbefaling af

"små skridt" – er efter denne forfatters mening ikke kompe-

tent som metode, når det gælder behandling af svært over-

vægtige børn, unge (og voksne) i Danmark.

 Behandlingsfilosofien ”små skridt” er

defineret og initialt udarbejdet med

henblik på at undgå, at potentielle

fremtidige overvægtige børn og unge i

det hele taget bliver overvægtige. 

Det er altså en forebyggelsesstrategi,

som reelt ikke har noget med behand-

ling at gøre. Tankegangen er måske

ved første indtryk besnærende; nemlig,

at man kun skal starte enkelte ændringer af gangen for på den

måde at være sikker på, at de bliver integreret i den enkeltes liv. 

Men dette er en metode, som tydeligt har vist sig ikke at være

effektiv og tilmed savner evidens i litteraturen, idet både antal

behandlede børn og unge samt effektstørrelserne er relativt små

(1-4). Disse 4 arbejder viser således, at metoden ”små skridt”

ikke er særlig effektiv, men primært opretholdes i Skandinavien,

angiveligt grundet forestillinger om, hvordan overvægtige børn skal

behandles. I stedet kan man vælge at argumentere, at "små

skridt" faktisk er en patriarkalsk filosofi, fordi behandleren allerede

inden konsultationen har besluttet, at patienten og dennes familie

kun kan rumme, overskue og klare enkelte ændringer ad gangen i

deres liv. 

Udover at være patriarkalsk signalerer behandleren også en min-

dre tiltro til patienten og dennes families egne evner til forandring

ved kun at anbefale få ændringer ad gangen – og endda kun få

ændringer over længere tidsrum. 

I mit daglige arbejde møder jeg ofte patienter og også andre

behandlere, som er frustrerede over henholdsvis at blive mødt

med eller blive bedt om at anvende "små skridt". 

Igen og igen siger patienterne, at de ikke føler sig taget alvorligt,

og igen og igen siger behandlere, at ”små skridt” er medvirkende

til de høje dropoutrater og de lave behandlingseffektive rater, som

man typisk ser i behandlingen af svær overvægt i barnealderen. 

Og det er faktisk temmelig logisk; fordi skal man lykkes med at

overvinde den svært overvægtige tilstand, som typisk ses i mang-

foldige kombinationer, og hvor en betydelig belastet psykologisk

selvopfattelse, insulinresistens, hypertension, fedtlever,

omsorgssvigt, kræsenhed og spiseforstyrrelse med mere typisk er

af stor betydning, er det ikke kompetent at iværksætte én eller to

ændringer. 

I stedet er det vigtigt, at man fra start adresserer alle de komplek-

se og sammenviklede forhold som spiseforstyrrelse, kræsenhed,

sukkerafhængighed, mæthedssignalering, måltider, ernæringsem-

ner, fysisk aktivitet og inaktivitet, mobning, søde drikke, fast food,

omsorgssvigt med mere. For gør man ikke det, er der stor risiko

for, at man ikke lykkes med at reducere patientens overvægt. Så

frustreres patienten, og så er grundlaget for den høje dropoutrate

en kendsgerning.

"Små skridt"-metoden har ikke forstået, at når den svært overvæg-

tige krop kommer ind i negativ energibalance (ved diverse vægt-

tabsindsatser), så reagerer kroppen med en række komplicerede,

neuroendokrinologiske modregulationsmekanismer, som netop

har til formål at genoprette den overvægtige tilstand. 

Kroppen slås altså for at opretholde sin overvægt, og det er den

modstander, man skal være klar over, at man står overfor. Der er

mange måder, hvorpå kroppen udfører disse modregulationsme-

kanismer. De mest ekstreme eksempler ses hos mus, som ned-

sætter kropstemperaturen, aktivitetsniveauet, nedsætter det

immunologiske beredskab, metabolismen og evnen til reproduk-

tion. Disse adaptationer mod at slanke sig medvirker således til, at

kroppen sparer energi, hvilket medfører, at relativt mindre fedt bli-

ver forbrændt. Dette på trods af, at man søger at opnå en negativ

energibalance. Det er ikke lige så slemt hos mennesker som hos

mus, men der er lignende modregulationsmekanismer i spil, som

gør, at det stadig er svært at nedbringe overvægten – også hos

mennesker. Faktisk er det således at vi i samarbejde med

Metabolisme Centeret netop har diagnosticeret en ekstrem over-

vægtig lille dreng med en leptin receptor defekt - et fund der med

al tydelighed viser hvor vigtigt dette hormon system er.

Af overlæge, ph.d, lektor, Jens-Christian Holm. Leder af enheden for overvægtige børn og unge, Holbæk Børneafdeling. Medlem af The Childhood
Obesity Task Force under IASO (The International Association of The Study of Obesity)
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Et eksempel på en sådan modregulationsmekanisme ses også

hos almindeligt overvægtige patienter. Disse patienter har en rin-

gere prognose med en øget dødelighed, når de bliver influenzasy-

ge, hvilket er årsagen til, at Sundhedsstyrelsen netop anbefaler

influenzavaccination til denne gruppe patienter.

Det er meget nærliggende, at disse patienter er truet, fordi deres

immunologiske beredskab er reduceret qua en leptin-induceret

adaptation til deres ekstreme overvægt, som iværksættes for at

imødegå, at de angiveligt forsøger at tabe sig i deres svære over-

vægt. Det vil sige, at den negative energibalance, som disse pati-

enter ofte forsøger at være i, medfører en nedsat immunologisk

status, som giver dem et ringere udgangspunkt, når de bliver

influenzasyge. Dette fænomen er vist hos mus, og svært overvæg-

tige mennesker har som sagt en overdødelighed under influen-

zaepidemier. 

Med disse grundlæggende tanker om vægtregulation og tilhøren-

de modregulationsmekanismer mod negativ energibalance er det

logisk, hvorfor "små skridt" ikke er egnet og dermed ikke er kom-

petent til at kunne hamle op med den meget komplekse behand-

lingssituation, som overvægtige og svært overvægtige befinder sig

i. 

Det er således problematisk, at det danske behandlersystem

uddanner (og at SST anbefaler det) de fleste behandlere til en

metode, som slet ikke er god nok til at adressere alle de komplek-

se forhold, som er af afgørende vigtighed for at imødegå og

behandle svær overvægt hos børn og unge. 

Helt enkelt fordrer en klassisk børnelæge- (og læge-) gennemgang

af et sygdomsbillede altid, at vi fokuserer vores behandlingsind-

sats imod det, der udløser og forværrer sygdommen, dens kompli-

kationer samt iværksætter en effektiv behandling af den. 

Det er netop det, vi gør i enheden for overvægtige børn og unge

med vores skræddersyede behandlingsindsats, hvor alle uheldige

fødeemner, livsvaner, inaktivitet, aktivitet, omsorgssvigt, måltider,

mobning, spiseforstyrrelse, kræsenhed med videre imødegås klart

og tydeligt (5). 

Det er det, der er den primære årsag til vores relative lave dropou-

trater og høje behandlingseffektivitet, som er uafhængig af alder,

social klasse og graden af udgangsovervægt (5). 

Folk føler sig taget alvorligt, deres motivation styrkes, og de bliver

mere glade, således at en positiv cirkel er startet, som de typisk

hurtigt lærer at mestre selv (5).

”Små skridt” er angiveligt opstået som et resultat af, at det er

meget svært at behandle svært overvægtige børn og unge, og at

resultaterne internationalt set har været nedslående. 

I mit perspektiv har man søgt at imødegå de høje dropoutrater

med en lempelig behandlingsfilosofi, som det skulle være lettere

at indgå i. Dette er et klart udtryk for behandlerresignation. Altså,

at der alligevel ikke er noget, der virker, så vi må hellere anvende

en metode, som måske kan nå patienterne. 

Problemet er bare, at den er så lempelig, at de fleste vigtige poin-

ter for behandling af overvægt slet ikke adresseres, hvilket i min

optik er et svigt af patienten og dennes familie. 

Jeg syntes ikke, at "små skridt" lever op til lægeløftet, idet at man

ikke udviser den rette omhu for patientens komplicerede syg-

domsbillede. 

Det er derfor glædeligt at læse, at Foreningen af Kliniske Diætister

i Ugeskrift for Læger, 30. juni 2011, også udtrykker, at de heller

ikke støtter op om ”små skridt” som metode til behandling af

svært overvægtige patienter. I Ugeskrift for Læger, 24. juni 2011,
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De officielle danske kostråd skal nu gennemgå en revision, og i den

forbindelse er der nedsat to arbejdsgrupper. En, der kigger på evi-

densen bag kostrådene, og en, der arbejder med formulering af

kostrådene. Her er FaKD repræsenteret og første møde netop

afholdt.

Uden at vide, hvor mange kostråd, vi ender op med, og med hvilket

indhold, så er der allerede gjort overvejelser om, hvordan formule-

ringer fremover skal tænkes.

Der er ønske om kostråd, der er enkle og ikke indeholder flere bud-

skaber på en gang. Desuden at rådene formuleres positivt og moti-

verende i stedet for som nu, hvor flere indeholder et element af ”du

må ikke”.

Derfor ønskes også udarbejdet en fx antropologisk undersøgelse

med fokus på forståelsen i befolkningen af de nuværende kostråd,

så formuleringer fremover i højere grad tager højde for mulige mis-

forståelser og fejlopfattelser. Samtidig skal kostrådene afprøves i

fokusgrupper, og forhåbentlig kan vi også trække på vores faggrup-

pes ekspertise i formidling af kostrådene.

Arbejdet løber i 2012, og gode ideer til formuleringer og indhold er

meget velkomne, mail evt. til formanden på gr@diaetist.dk
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erkender Sundhedsstyrelsen, at ”små skridt” ikke er velegnet til

behandling af svært overvægtige børn og unge. Det er imidlertid et

problem, at det danske uddannelses- og behandlersystem ikke

har forstået, at ”små skridt” ikke bør anvendes til behandling af

svært overvægtige børn og unge.

I stedet skal vi i fremtiden nu konstruktivt søge at målrette og kva-

litetssikre en tidseffektiv metode til behandling af svært overvægti-

ge børn og unge i Danmark. En sådan indsats skal være baseret i

alle regioner, inklusive Grønland og Færøerne, så alle svært over-

vægtige børn kan modtage en ordentlig behandling.

I øvrigt bør opmærksomheden generelt henledes på de omfatten-

de anbefalinger, som de amerikanske sundhedsmyndigheder

(CDC), amerikanske læge- (AHA), og børnelægeforening (APA)

udgav i fællesskab vedr. opsporing, forebyggelse og behandling af

overvægtige børn og unge i 2007 (6-9). Disse anbefalinger er fort-

sat læseværdige, og de anbefaler ikke små skridt som metode til

behandling af svært overvægtige børn og unge.

jhom@regionsjaelland.dk

Første møde i kostrådsgruppen

Formanden i felten



Vægtstoprådgivning 
– et bidrag til indsatsen mod overvægt

Sundhedsstyrelsen beskriver i artiklen vægtstoprådgiverud-

dannelsen, vægtstopprojekter i kommuner og regioner, samt

befolkningsrettet materiale om metoden ”Små skridt til

vægttab”. Desuden beskrives erfaringer med brug af disse

tilgange i indsatsen mod overvægt.  

Overvægt er et komplekst område. Der pågår mange steder udvik-

lingsarbejde vedr. metoder og redskaber på området. Under sats-

puljen ”Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige

voksne” har Sundhedsstyrelsen i årene 2007-2011 udviklet

vægtstoprådgiveruddannelsen og forskellige materialer, der sigter

på den borgerrettede forebyggelse og borgernære sundhedstilbud

på overvægtsområdet, som kommuner og regioner kan vælge at

anvende. Vægtstoprådgivning og metoden ”Små skridt til vægt-

tab” kan anvendes bredt blandt målgruppen overvægtige og svært

overvægtige voksne, særligt inden for følgende målgrupper: perso-

ner uden for arbejdsmarkedet, gravide og nybagte mødre, særligt

udsatte erhvervsgrupper, herunder især ufaglærte, samt personer

med anden etnisk baggrund end dansk. Overvægtige og svært

overvægtige børn og unge under 18 år er ikke en målgruppe for

vægtstoprådgivning og Små skridt-metoden. 

Nogle overvægtige og svært overvægtige personer har brug for

behandling af overvægten og evt. følgesygdomme eller relaterede

problemstillinger, fx behandlingskrævende spiseforstyrrelser.

Hvornår borgeren har brug for behandling, beror på en lægefaglig

vurdering af den enkelte borger og dennes helbredstilstand.

Behandlingsindsatsen på overvægtsområdet foregår primært i det

regionale sundhedsvæsen. Vægtstoprådgivning og metoden ”Små

skridt til vægttab” er ikke behandling, men kan evt. understøtte

hensigtsmæssige livsstilsændringer, der kan være anbefalet i for-

bindelse med behandlingen.  

Vægtstoprådgiveruddannelsen 

Vægtstoprådgiveruddannelsen er udviklet for Sundhedsstyrelsen

af NUMO (Nationalt Udviklingscenter mod Overvægt), som er et

samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole, Institut for Human

Ernæring ved Københavns Universitet, Adam Holst Aps og

Adipositasforeningen. 

Vægtstoprådgiveruddannelsens formål er at øge kommunale og

regionale medarbejderes kompetencer i forhold til arbejdet med

overvægtige og svært overvægtige voksne.

Vægtstoprådgiveruddannelsen giver deltageren viden om og ind-

sigt i at arbejde med at støtte voksne med overvægt eller svær

overvægt til varigt vægtstop eller vægttab. Uddannelsen giver del-

tageren viden om Små skridt-metoden inden for ernæring og

fysisk aktivitet, samt metoder og redskaber, som kan anvendes i

mødet mellem vægtstoprådgiveren og borgeren.

Vægtstoprådgiveruddannelsen, der blev etableret som et udviklings-

projekt, er i 2011 blevet justeret og præciseret på baggrund af bl.a.

satspuljens midtvejsevaluering. Det er blevet præciseret, at vægts-

toprådgiveruddannelsen er en efteruddannelse for professionelle

med mellemlang eller lang videregående uddannelse, der allerede

arbejder med overvægtige borgere i kommuner og regioner.

Uddannelsen er ikke særligt målrettet kliniske diætister o.l. 

Kliniske diætister kan, afhængigt af bl.a. deres erfaring på området,

lære nyt og blive inspireret af at uddanne sig til vægtstoprådgiver.

Af Margrethe Eberth, projektleder, Sundhedsstyrelsen
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For den enkelte overvægtige borger kan overvægten hænge sam-

men med psykiske, fysiske, helbredsmæssige eller sociale pro-

blemstillinger. Et fokus-område i justeringen af uddannelsen har

været at give vægtstoprådgiveren en forståelse af, hvornår der er

brug for andre faglige kompetencer. Det er blevet præciseret, at

vægtstoprådgiveruddannelsen ikke giver deltageren kompetencer

til at kunne give individuel, målrettet vejledning om ernæring og

fysisk aktivitet. Hvis en borger fx har behov for individuel, målret-

tet ernæringsvejledning, og den enkelte vægtstoprådgiver ikke har

en faglig baggrund som fx klinisk diætist, kan vægtstoprådgiveren

opfordre borgeren til at opsøge fx en klinisk diætist. Ydermere er

det blevet præciseret, hvornår vægtstoprådgiveren skal opfordre

borgeren til at opsøge egen læge med henblik på at få foretaget

en lægefaglig vurdering af, om overvægten og evt. følgesygdomme

eller relaterede problemstillinger er behandlingskrævende. 

Befolkningsrettet materiale om metoden ”Små skridt til

vægttab”

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Komiteen for Sund -

heds oplysning udgivet publikationerne ”Små skridt til vægttab -

der holder” (2009) og ”10 veje til vægttab” (2011). Begge publi-

kationer kan indgå som del af et vægtstopforløb, hvor borgeren

samtidigt modtager støtte fra en vægtstoprådgiver, eller kan

anvendes som selvhjælpsguide. Små skridt-metoden kan ikke stå

alene for voksne med behandlingskrævende overvægt.

Vægtstopprojekter i kommuner og regioner

Som led i satspuljen er der igangsat vægtstopprojekter med til-

knyttede vægtstoprådgivere i godt 40 kommuner og regioner. Med

udgangen af 2010 havde ca. 320 medarbejdere i kommuner og

regioner i regi af satspuljen gennemgået uddannelsen som vægts-

toprådgiver. Ca. 6 ud af 10 (58 pct.) af disse personer har en

sundhedsfaglig uddannelsesbaggrund. Ca. 2 ud af 10 (21 pct.)

har en ernæringsfaglig baggrund, som fx klinisk diætist. Og 13

pct. har en socialfaglig baggrund som fx pædagog, socialrådgiver,

psykolog eller lign. Midtvejsevalueringen viser, at hovedparten af

projekterne har kliniske diætister o.l. ansat. 

Nogle projekter har haft betydelige udfordringer forbundet med

rekruttering af borgere fra satspuljens fire målgrupper. Derfor har

borgere, der ikke tilhører satspuljens målgrupper, nogle steder

deltaget i vægtstopgruppeforløbene. 

Midtvejsevalueringen viser bl.a., at der hos langt de fleste borgere,

der har modtaget vægtstoprådgivning, ses et vægttab eller vægts-

top efter 3 måneder. Der ses også forbedringer i mange af delta-

gernes fysiske og psykiske trivsel, herunder en positiv udvikling i

selvværd og tro på egne evner til at ændre livsstil. Desuden ses en

stigning i antallet af borgere, der dyrker regelmæssig motion.

Slutevalueringen vil øge vidensniveauet om vægtstoprådgivning,

herunder med et længere tidsperspektiv. 

Nogle af vægtstopprojekterne er allerede afsluttede. Alle satspulje-

støttede projekter vil være afsluttet med udgangen af 2012.

Tilbagemeldinger fra projekterne viser, at mange af de kommunale

og regionale projekter planlægger at fortsætte med at tilbyde

vægtstoprådgivning efter ophør af støtte fra sats-puljemidlerne,

evt. i revideret form eller målrettet flere eller andre målgrupper.

Sundhedsstyrelsen har i efteråret 2011 udmøntet yderligere 95

pladser på vægtstoprådgiveruddannelsen. De pågældende vægts-

toprådgivere vil være færdiguddannede i februar og marts 2012.

Pladserne er fordelt til kommuner og regioner i hele landet, her-

under til kommuner og regioner, der ikke tidligere har haft tilbud

om vægtstoprådgivning. 

Frigivelse af undervisningsmateriale

Sundhedsstyrelsen har i efteråret 2011 gjort det samlede under-

visningsmateriale frit tilgængelig for alle på Sundhedsstyrelsens

hjemmeside. Derved håber Sundhedsstyrelsen, at flere vil udbyde

uddannelsen, så udbredelsen af vægtstoprådgiverkonceptet, som

et af mange bidrag ift. overvægt, fremmes.

mae@sst.dk
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Du kan finde materiale om Små skridt-metoden og læse mere

om satspuljen, midtvejsevalueringen og vægtstoprådgiveruddan-

nelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside HYPERLINK

"http://www.sst.dk" www.sst.dk.

Undervisningsmaterialet til vægtstoprådgiveruddannelsen kan

findes på HYPERLINK "http://www.sst.dk/VAEGTSTOP"

www.sst.dk/VAEGTSTOP 

Papirudgave af publikationerne om metoden ”Små skridt til

vægttab” kan bestilles hos Komiteen for Sundhedsoplysning,

www.sundhedsoplysning.dk



Horsens Sund By – Fællesskab og Frivillighed

Ingen kunne i 1987 vide, at sundhedsfremme og frivillig-

hed ville være på de politiske dagsordener i 2011 – heller

ikke byrådet i Horsens Kommune. Imidlertid var det mere

end fremsynet at søge om optagelse i WHO´s nyetablerede

netværk, Healthy Cities, som dengang bestod af 10 euro-

pæiske byer. I dag er der mere end 100 Healthy Cities i det

internationale netværk. At dele en fælles vision med andre

europæiske Healthy Cities er en dynamo i borgerinvolvering

– at mærke, at man er en del af noget større og at se sam-

menhæng mellem det lokale og det internationale niveau

giver energi og lyst til at involvere sig. Kort sagt – vi delta-

ger i det internationale samarbejde for at blive klogere på

os selv og for at lære af andre - og måske kan vi også

bidrage til andre landes læring. 

I 2003 blev Horsens Kommune optaget i endnu et WHO- net-

værk, med fokus på sikkerhed, tryghed, forebyggelse og empo-

werment - Safe Communities Network. Her blev Horsens medlem

nummer 75 på internationalt plan.

En forudsætning for at kunne bidrage til udvikling og samarbejde i

internationale netværk er dels politisk vedholdenhed, dels priorite-

ring af tværsektorielt samarbejde. Det gælder internt i de kommu-

nale forvaltninger, og det gælder i forhold til det regionale, natio-

nale og internationale niveau. Endvidere er en afgørende forud-

sætning, at borgerinvolvering er konkret virkelighed. Det betyder,

at kommunen skaber rum og rammer, som borgerne derefter

konkretiserer levende fællesskaber inden for. Koordinering er et

kodeord, når mange gode viljer skal trække den samme vej – det

er vigtigt at give rum og kompetence til netværk, til medarbejdere

og til frivillige, der tør gå nye veje.

Trivsel i fællesskaber

Et aktivt liv og samvær med andre mennesker er afgørende for

alle mennesker og føjer liv til år. Men undertiden skal mennesker

støttes for at kunne indgå i fællesskaber. Støttende miljøer er vigti-

ge elementer i den borgerrettede indsats inden for sundhedsfrem-

me og forebyggelse i Horsens Kommune. De følgende tre aktivite-

ter er eksempler på dette – nemlig ”Motion er Fedt”, ”Madlavning

for Enkemænd” og ”Bøger og Brunch”.

Af Inge Kristiansen, leder af Horsens Sund By og Henrik Nørgaard, projektsekretær for det frivillige sociale arbejde i Sund By
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Børn med overvægt

Horsens Sund By har gennem flere år haft en indsats for over-

vægtige børn og unge med tilbud om motion og kostvejledning,

der kan inspirere til en sundere livsstil gennem sjove bevægelses-

aktiviteter i fællesskab med andre børn og unge. Siden 2006 er

tilbuddet ”Motion er Fedt” foregået i samarbejde med DGI

Sydøstjylland og lokale sportsforeninger.

”Motion er Fedt” er et tilbud til børn med overvægt i alderen 9-13

år om at prøve forskellige motionsformer sammen med andre

børn. Samtidig er der i forløbet fokus på sund mad og sund leve-

vis i det hele taget. Derfor skal forældrene også være indstillede

på at være aktive i dele af forløbet i forhold til kost og spisevaner.

I Motion er Fedt er der plads til 16 børn på et hold, som udbydes

forår og efterår. Der er tilknyttet en motionsansvarlig fra

MotionsForum og en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

fra Sund By. Motionsaktiviteterne spænder fra træning i DGI’s træ-

ningscenter over svømning til at prøve forskellige sportsgrene som

for eksempel klatring, amerikansk fodbold eller mountainbike.

Forløbet strækker sig over 10-12 uger med to ugentlige motions-

gange. Undervejs er der indlagt kost-moduler, hvor forældrene er

forpligtede til at deltage sammen med børnene. Modulerne sætter

fokus på betydningen af at få sundere madvaner i hele familien

for at støtte barnet. Desuden får forældre og børn praktisk inspira-

tion til maden i hjemmet og til børnenes madpakker, og familierne

vejledes individuelt af en professionsbachelor i Ernæring og

Sundhed.

Børnene måles og vejes ved starten og slutningen af forløbet. Der

foretages opfølgning på børnenes vægt og trivsel.

Formidlingen af Motion er Fedt sker både ved omtale i lokale

medier, og ved, at sundhedsplejerskerne opfordrer forældre med

overvægtige børn til at benytte sig af tilbuddet. Børnene henvises

til tilbuddet gennem Horsens Sund By.

Enkemænd støtter hinanden

”Madlavning for Enkemænd” er en selvhjælpsgruppe under

Selvhjælp i Horsens Sund By og et tilbud til mænd, der er blevet

alene, om at mødes med andre mænd i samme situation med

madlavningen som omdrejningspunkt.

Selvhjælpsgruppen består af 10-12 enkemænd, der mødes en

gang om ugen for at lave mad, spise og hygge sig sammen i et

køkken på en af byens skoler. De vejledes af to frivillige igangsæt-

tere, hvoraf den ene har en baggrund som økonoma.

Erfaringen med selvhjælpsgrupper har vist, at grupper for mænd

fungerer bedst, hvis der er et praktisk indhold for gruppens

møder. Det var grunden til, at en madlavningsgruppe blev etable-

ret i 2007 som en måde at samle ældre mænd, der var blevet

enkemænd, og som havde behov for at mødes med andre mænd,

der var blevet alene efter hustruens død. Tilbuddet har været

meget efterspurgt, og flere deltagere har ønsket at fortsætte i

gruppen over længere tid.

Det primære formål med gruppen er, at der under madlavningen

og den efterfølgende spisning er mulighed for, at enkemændene

kan dele erfaringer med hinanden om at være blevet alene og

selv skulle stå for husholdningen, som hustruen i mange tilfælde

var den primært ansvarlige for i hjemmet. Ved at dele erfaringer

kan de også støtte hinanden i en svær situation. Et sekundært for-

mål er at vejlede om sund levevis med råd om en sund sammen-

sætning af kosten i hverdagen. Desuden indgik både kolesterol-

sænkende og diabetesegnet mad i forløbet, da der blandt delta-

gerne i gruppen har været mænd med behov for at tage særlige

hensyn til dette.

Formidlingen af Madlavning for Enkemænd sker gennem omtale i

lokale aviser og via foldere, der blandt andet uddeles hos prakti-

serende læger. Deltagere til tilbuddet henvises efter samtale med

koordinatoren af selvhjælpsgrupper i Horsens Sund By.
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Biblioteket som kontaktsted

Arrangementet ”Bøger og Brunch” blev afholdt i februar 2011 i et

samarbejde mellem Horsens Bibliotek, Hjerteforeningen og pro-

fessionsbacheloren i Ernæring og Sundhed fra Horsens Sund By

som et åbent tilbud til de besøgende på biblioteket.

Temaet for arrangementet var ”Velvære og Trivsel”. Biblioteket

præsenterede materialer om emnet, som de besøgende kunne

låne med hjem. Hjerteforeningens lokale frivillige stod for åben

rådgivning om hjerteproblemer, blodtryk og sund levevis. Horsens

Sund Bys sundhedsfremme-medarbejder bød på dialog om sund

levevis og smagsprøver. Dialogen drejede sig om rygning, alkohol,

motion og sund mad samt om de tilbud for støtte, som findes i

kommunalt regi som eksempelvis gratis rygestop-kurser. De besø-

gende kunne desuden få informationsmaterialer med hjem. Der

var smagsprøver på en lækker og sund brunch og smagstest med

sammenligning af forskellige produkter, hvor de besøgende kunne

afprøve, om de syntes, at det sunde smager bedre end det usun-

de.

Arrangementet gentages på andre biblioteker i kommunen.

Borgerinddragelse og sundhedsfremme

Når der er en fælles vision i en kommune vedrørende borgerind-

dragelse, når der udvikles fælles sprog og forståelse mellem

ansatte og borgere, når der er politisk tilkendegivelse af værdien

af borgerinddragelse, og når der skabes gode rum og rammer for

netværk, kan borgerinddragelse og vedvarende fokus på sund-

hedsfremme lykkes. Over 20 års arbejde lokalt, regionalt, nationalt

og internationalt har hjulpet Horsens Kommune godt på vej - og

kreativ risikovillighed samt fokus på innovation og frivillighed

bærer arbejdet videre.

Inge.kristiansen@horsens.dk

Henrik.noergaard@horsens.dk

Find mere om Horsens Sund By: www.horsenssundby.dk
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Formanden i felten

Fornyelsesfonden 
– FaKD i projekt med Mobile Fitness m.fl.
De kommende to år indgår FaKD sammen med Mobile Fitness, Steno, Kræftens Bekæmpelse og kommuner og virksomheder over hele

landet i et projekt om udvikling af et interaktivt program til sunde livsstilsvaner. Projektet er støttet af Fornyelsesfonden og tager udgangs-

punkt i de resultater, Mobile Fitness sammen med flere projektdeltagere har opnået de seneste år.

Med afsæt i brugerdrevne metoder ønsker Mobile Fitness i dette projekt sammen de øvrige deltagere at konceptudvikle og prototypeteste

en innovativ, digital sundhedsplatform, som kan hjælpe brugere til at opnå og fastholde sunde livsstilsvaner. FaKD deltager som ekspert-

panel inden for forebyggelse og behandling af overvægt, og har allerede afholdt den første af min. 3 workshops. 

Mindst 63.000 borgere vil i løbet af projektet være med til at afprøve prototypen, ligesom det vil blive muligt for FaKDs medlemmer at

afprøve og deltage i udviklingen.

Projektet forventes afsluttet til maj 2013.



Når du sender din 
patient trygt hjem...

Du skal bare faxe den grønne ordination til os.

Vi har alt inden for  
sondeernæring, tilbehør og 

ernæringsdrikke
Vi løser ernæringsproblemer, samt giver råd og vejledning til  

din patient i eget hjem og på plejecentre. 

Tlf. 3637 9130 - Fax 3672 8322 - E-mail: ernaering@mediqdanmark.dk

... når viden er vigtigMediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby 

… fortsætter Mediq Danmark’s diætister dit arbejde.  
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BESTYRELSESUDVALG

Forretningsudvalg: Formand Ginny

Rhodes og kasserer Helle Ronneby

Hjemmesideudvalg: Formand Ginny

Rhodes, næstformand Mette Pedersen,

Marie-Louise Hartvig og Maria Gamborg

PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og

næstformand Mette Pedersen

Redaktionsudvalg: Ginny Rhodes

Medlemsudvalg: Margit Oien Nielsen og

Dorthe Wiuf Nielsen

Fagligt udvalg: Dorthe Wiuf Nielsen,

Anne Sofie Wendelbo, Mette Pedersen og

Marie Louise Hartvig

Nordisk Dietistforening/Nordic Dietetic

Association: Sekretær Helle Skandorff

Vestergård

13. januar:

FaKD´s årsmøde i Odense mødecenter. Invitation sendes til alle medlemmer.

1. februar:

Fagligt arrangement for kliniske diætister i Center for Kræft og Sundhed. Tidspunkt: 14.30-17.00. 

Se omtale på side 17. Tilmelding på centrets hjemmeside:www.kraeftcenter-kbh.dk

23. – 25. maj:

2nd International Vitamin Conference: Vitamins in foods and supplements – analytical challenges in

human nutrition, København,

(www.vitaminconference.com)

Juni:

10. Nordiske Ernæringskonference, Island
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Februarbladet ser på 
fremtidens sundhedsvæsen
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Redaktionen 
ønsker alle en 

glædelig jul og et 
spændende nytår



Personlig og professionel rådgivning  
i sondeernæring
Hos NutriciaDirekte har vi en ambitiøs målsætning 
om at gøre en forskel for dig, som arbejder med 
sondepatienter. Vi vil derfor gerne tilbyde dig en 
personlig og professionel vejledning i et direkte 
partnerskab med dig. Med mere end 25 års forsk-
ning og erfaring i avanceret medicinsk ernæring, 
kan vi give dig præcis den rådgivning og sparring, 
du har behov for.

Målrettet den enkelte
Sondepatienter har forskellige problemer, behov 
og bekymringer. Derfor har vi udviklet et situations-
bestemt servicekoncept og sammensat et team 
af veluddannede produktspecialister, diætister og 
sygeplejersker, som i samarbejde med dig altid 
kan yde støtte i alle led af ernæringsindsatsen. 

Rådgivning med et menneskeligt ansigt
Rådgivning er bedst, når den er personlig.  
Derfor synes vi, det er vigtigt, at du også kan  
sætte et ansigt på os. Kontakt os derfor på  
telefon  7021 0709 og book et personligt 
møde, hvor du kan høre mere om, hvordan 
Nutricia Direkte kan hjælpe dig og dine patienter. 

Ring og book et personligt møde på telefon 7021 0709

”Hvis jeg er i tvivl, så ringer jeg 
enten til Susanne eller Heidi hos 
NutriciaDirekte. Her kan jeg få  
den personlige kontakt – det  
giver en god tryghed”

Mette og Villy på Plejehjemmet Ingeborggården

Nutrison 
og Flocare

Uddannelse 
og træning

Konsulent -
støtte og  
startpakke

Viden og 
erfaring

Levering 
og telefon-
support
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