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Ginny Rhodes
Formand

Den ældre patient og borger

”Det grå guld” eller ”ældrebyrde"?

Det er derfor godt at læse her om gode tiltag og professionelle,

Hvem pokker gider blive omtalt som en

der er meget opmærksomme på de problemer, manglende ernæ-

byrde, bare fordi alderen ikke er, hvad

ring bringer med sig. Men vi mangler gennemslagskraft og forstå-

den har været. Og hvad er egentlig vir-

else for, at det faktisk nytter at gøre en indsats. Måske man helst

kelighed? Vi hører så tit om ældrebyr-

er fri?

de, men efterhånden som demografien
(åbenbart)er ved at ødelægge landet, er

I min mors kommune gives der gerne hjælp til pakning af piller og

byrden måske alligevel mindre, og gul-

pilleindtagelse, ligesom man gerne tager en snak om ernæring og

det mere interessant. Vi kommer til at

måske også kan komme og hjælpe med at servere måltider. Min

mangle arbejdskraft, så vi skal arbejde 12 minutter mere eller

mor ønsker hverken det ene eller det andet. Det, hun i virkelighe-

miste nogle feriedage, samtidig med at pensionsalderen er sat op

den har brug for, er en person, der kommer forbi dagligt og sørger
for, at hun drikker de ernæringsdrikke, som jeg naturligvis har

Udsagnet ”afskaf alderdommen” står i skarp kontrast til dette

anmodet hendes læge om recept til.

temanummer ud fra betragtningen, at der ikke er nogen grund til
at tale om ældre og al den elendighed, det kan medføre, for vi er

Men nej, ernæringsdrikke er ikke medicin, så de er slet ikke inde

alle blot voksne, nogle er bare ældre end andre.

i kommunens sfære med hensyn til hvad man giver hjælp til, selv

Bag udsagnet finder man aldersforsker Henning Kirk og journali-

om de er enige med mig i, at får hun ikke de drikke, så vil det

sten Lone Kühlmann. Sammen har de skrevet en bog, hvor de

snart være lige meget med pillerne..... Lægen ville heldigvis ger-

både sagligt og underholdende agiterer for, at problemet er et

ne skrive grøn recept ud, selv om det var noget at en forestilling at

andet - som Lone Kühlmann udtrykker det: ”man går ikke i stå,

få forklaret ham, hvad en grøn recept er, og hvad den bruges til.

fordi man bliver gammel – man bliver gammel, fordi man går i

Jeg tænker i mit stille sind, at der måske ikke er så mange, der

stå”. Begge kan ses på

får det ordineret, når lægen ikke helt er med på muligheden.

YouTube:http://www.youtube.com/watch?v=wXfrBCOJZOk
JA, man kunne igen ønske sig, at lovgivningen gav mulighed for,
Og noget er der da om snakken, for er man aktiv, går det hele lidt

at også diætisterne kan udskrive grøn recept, kombineret med for-

bedre, både mht. kostindtag, fysisk aktivitet, færre sygdomme osv.

ståelsen af, at rette ernæring her er medicin på lige fod med så

Det er godt at holde sig i gang, både fysisk og mentalt.

meget andet.

Sagen er så, at ikke alle er lige heldige med alderdommen eller

For der er ingen garanti for, at vi alle får et godt voksenliv ved at

ifølge de to, årene i de voksnes rækker.

afskaffe alderdommen – selv om man da altid kan håbe, at det

Jeg har selv problemerne inde på livet – min mor er nu nået til en

kun bliver et festligt liv i de voksnes rækker.

alder, hvor appetitten er lille og interessen derfor ditto. Menuen er
også skrumpet ind til det overkommelige, og ja, hun taber sig stille og roligt. Den snigende svækkelse er nu også gået ud over
hukommelsen, så det med at spise kan også blive glemt. Sulten
banker ikke rigtig på mere.

Diætisten nr. 117 - 2012

Leder

3

Resource® ThickenUp Clear
Den klare løsning ved fejlsynkning

dysfagipatienter
sfagipatienter om vores
Fortæl dine dy
innovative
innov
ative nyhed Resour
Resource®
ce® ThickenUp Clear!

qq,MJOJTLCFWJTUBUÓHFTJLLFSIFEFOIPTEZTGBHJQBUJFOUFS
MJOJTLCFWJTUBUÓHFTJLLFSIFEFOIPTEZTGBHJQBUJFOUFS
JJHFOOFNNJOETLOJOHBGSJTJLPFOGPSBTQJSBUJPO
HFOOFNNJOETLOJOHBGSJTJLPFOGPSBTQJSBUJPO
qq%SÓKJCSVH%PTÄSHBOHNJOESFQVMWFSTBNNFO
SÓKJCSVH%PTÄSHBOHNJOESFQVMWFSTBNNFO 
MMJHOFUNFEBOESFGPSUZLOJOHTNJEMFS
JHOFUNFEBOESFGPSUZLOJOHTNJEMFS
qq'PSUZLLFSPNHÀFOEFPHCFIPMEFSLPOTJTUFOTFO
PSUZLLFSPNHÀFOEFPHCFIPMEFSLPOTJTUFOTFO
H
HFOOFNTZOLOJOHTQSPDFTTFO
FOOFNTZOLOJOHTQSPDFTTFO
qq1ÀWJSLFSJLLFGÓEFWBSFOTVETFFOEFFMMFSTNBH
ÀWJSLFSJLLFGÓEFWBSFOTVETFFOEFFMMFSTNBH
P
PHWÁTLFOGPSCMJWFSLMBS
HWÁTLFOGPSCMJWFSLMBS

#
#FMBGTLZ1$FUBM5IF&ˋFDUTPG3IFPMPHZBOE5ZQFPG5IJDLFOJOH"HFOU
FMBGTLZ1$FUBM5IF&ˋFDUTPG3IFPMPHZBOE5ZQFPG5IJDLFOJOH"HFOU
P
PO0CKFDUJWF4XBMMPXJOH1BSBNFUFST
O0CKFDUJWF4XBMMPXJOH1BSBNFUFST 64%$BMJGPSOJB%BUBPOˌMF
64%$BMJGPSOJB%BUBPOˌMF

XXXOFTUMFIFBMUITDJFODFEL
X
XXOFTUMFIFBMUITDJFODFEL

NOURISHING PERSONAL HEAL
LT
TH

Af Hanne Elkjær Andersen, overlæge, ph.d. Geriatrisk afsnit, Medicinsk afdeling M, Glostrup Hospital

Sarkopeni og den ældre medicinske patient

Når et ældre menneske indlægges på hospital med akut

Muskelmassen reduceres fra 30 års alderen med 3-8 pct. pr. 10

sygdom, som fx lungebetændelse eller urinvejsinfektion, er

år og fra 50 års alderen med ca.1 pct. pr. år (3). Eller sagt på en

det ikke alene sygdommens sværhedsgrad, der afgør, hvor-

anden måde: muskelmassen reduceres med 50 pct. fra 20 års

dan den ældre kommer igennem sygdomsforløbet. Også
aldersforandringer og tilstedeværelsen af kroniske sygdomme spiller ind.

alderen til 80-90 års alderen (4).
Med det fremadskridende tab af muskelmasse følger aftagende
muskelstyrke. Muskelstyrken falder således med ca.1,5 pct. pr.
år hos 64 - 84-årige. Den nedsatte muskelmasse bidrager desuden til det aldersrelaterede fald i kondition (2).

Hanne Elkjær Andersen

I mange tilfælde kan akut sygdom
medføre betydelig risiko for funktions-

Det er vist, at tilstedeværelsen af kroniske sygdomme, dårlig

tab og trussel mod den ældres selv-

ernæringstilstand og fysisk inaktivitet har negativ indvirkning på

stændige livsførelse.

det aldersrelaterede tab af muskelmasse, muskelstyrke og kondi-

En i den sammenhæng vigtig aldersfor-

tion, således at der fx hos ældre med kronisk sygdom ses et hurti-

andring er sarkopeni, ligesom yderlige-

gere fald, sammenlignet med ældre uden kronisk sygdom.

re tab af muskelmasse i forbindelse

Sarkopeni kan beskrives som primær sarkopeni: aldersrelateret og

med akut sygdom har stor betydning.

sekundær sarkopeni: inaktivitets-, ernærings- og/eller sygdomsrelateret.

Hvad er sarkopeni?
Ordet sarkopeni, der kommer af græsk sarx (kød) og penia (tab),

Epidemiologiske undersøgelser angiver - lidt afhængig af de

har siden 1989 været anvendt til at beskrive det aldersrelaterede

anvendte diagnostiske kriterier - en prævalens af sarkopeni blandt

tab af muskelmasse og det heraf følgende fald i muskelstyrke og

ældre under 70 år på 13-24 pct., og hos ældre over 80 år på 50

muskelfunktion (1).

pct. (5).

Muskelmassen falder, fordi antallet af muskelfibre bliver mindre,

Konsekvenser af sarkopeni

og de enkelte muskelfibre bliver tyndere (2,3).

Studier viser en signifikant sammenhæng mellem nedsat muskelmasse og funktionstab, balanceproblemer og faldtendens (2,4).

Tilstanden skal formentlig til dels forklares som et biologisk alders-

Dertil kommer, at sarkopenien og den med alderen forringede

fænomen - en slags ”biologisk ur”. Derudover synes en med alde-

kondition tilsammen medfører en mindsket reservekapacitet med

ren ændret livsstil med faldende fysisk aktivitet at spille ind.

stigende alder (2).

Dog ses tabet af muskelmasse også hos fysisk aktive og idrætsudøvere, omend i mindre omfang (2).

Ved reservekapacitet forstås forskellen mellem en persons maksimale fysiske kapacitet og kravet ved udførelse af daglige gøremål,
der er nødvendige for selvstændig livsførelse.

Europæisk fokusområde
EUGMS (det europæiske geriatriske selskab) tog i 2009 initiativ til oprettelse af en europæisk arbejdsgruppe vedr. sarkopeni: ”The European
Working Group on Sarcopenia in Older Persons” (EWGSOP), med deltagelse fra europæiske og internationale ernærings- og gerontologiselskaber.
Arbejdsgruppen har udarbejdet en konsensusrapport fra 2010 (16).
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Iltforbrug

Figur 1. Iltoptagelse og daglig funktion. Maksimal iltoptagelse og
iltoptagelse ved daglige funktioner som funktion af alderen. Kilde:
Sundhedsstyrelsens rapport ”Fysisk aktivitet og ældre”, 2008

Figur 1 illustrerer den faldende reservekapacitet med alderen. Det

Da også stressresponset i forbindelse med akut sygdom har nega-

ses fx, at en 30-årig ved trappegang bruger under halvdelen af sin

tiv indvirkning på muskelmassen (nedsat proteinsyntese og øget

maksimale fysiske kapacitet, hvorimod en 80-årig bruger meget

proteinnedbrydning), må muskeltabet hos den indlagte ældre

tæt på hele sin fysiske kapacitet ved samme aktivitet.

medicinske patient forventes at være endnu større. Medfører sygdommen nedsat appetit og utilstrækkeligt kostindtag, forværres

Dette betyder, at der hos den 80-årige kun skal ske et meget lille

situationen yderligere.

yderligere fald i kondition, muskelstyrke eller muskelmasse, før

Der er således stor risiko for et akut accelereret muskeltab hos

trappegang ikke længere vil være muligt.

ældre i forbindelse med akut sygdom, indlæggelse og sengeleje.
Dette ses illustreret i figur 2.

Akut muskeltab ved akut sygdom
Akut sygdom, som fx infektioner hos svækkede ældre, ledsages

Et sådant akut muskeltab medfører, jvf. ovenstående, udover de

ofte af nedsat appetit, kvalme, konfusion eller faldtilfælde, og den

allerede bestående aldersrelaterede forandringer, et yderligere fald

ældre vil ofte være sengeliggende.

i muskelstyrke og kondition. Som beskrevet er reservekapaciteten
med stigende alder minimal. Dermed opstår en akut krisesituation

Den alvorlige konsekvens af immobilisering illustreres i et studie,

i forhold til funktionsevne og mulighed for selvstændig livsførelse.

hvor raske ældre i 60-75 års alderen ved blot 10 dages sengeleje

Nedgangen i funktionsevne efter sygdom og hospitalsindlæggelse

med sikring af tilstrækkelig ernæring tabte 1-1,5 kg muskelmasse

er dokumenteret i kliniske studier (6).

(5). Hos yngre ses også muskeltab ved immobilisering, men i

Hvad kan der gøres?

betydelig mindre størrelsesorden.

Muskeltabet ved sygdom og immobilisering skyldes en reduktion i
På samme måde falder muskelstyrken hos raske ældre ca. 20

muskelproteinsyntesen og muligvis også en øget proteinnedbryd-

pct. ved en uges sengeleje, ligesom konditionen falder omkring

ning (5).

10 pct. (2).

Indsatser må altså rettes mod bevarelse/opbygning af muskelmasse ved øget proteinsyntese og begrænsning af proteinnedbrydning.

Figur 2. Model for aldersrelateret muskeltab (sarcopeni) med
episoder af akut muskeltab i forbindelse med akut sygdom og
immobilisering (9).

Midler hertil er proteinholdig kost samt styrketræning.
Det er vist, at raske ældre i samme grad som yngre er i stand til at
øge proteinsyntesen efter et proteinrigt måltid (7). Andre studier

30

har vist, at 25-30 g protein pr. måltid fører til maksimal proteinTraditional sarcopenia model

Lean muscle mass (kg)

28

“Catabolic Crisis” model

syntese hos både yngre og ældre. Der opnås ikke mere proteinsyntese ved større proteinindtag end dette. Bliver proteinindtaget

26

under 20 g pr. måltid, ses hos ældre i højere grad end hos unge

24

nedsat proteinsyntese. Fordelingen af proteinindtag over dagen er
altså vigtig mhp. øget proteinsyntese efter hvert måltid. Dette er

22

en udfordring, da mange gamle som udgangspunkt spiser et proteinfattigt morgenmåltid. Et øget proteinindhold i morgenmåltidet

20

kunne opnås ved fx indtag af ymer frem for yoghurt, brug af blød18
40

50

60

70

80

kogt æg samt væske i form af mælk frem for vand.

Age (y)

6
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Nyere studier peger på, at tilskud af essentielle aminosyrer mellem måltiderne muligvis kan have en plads i behandling af ældre
hospitalsindlagte (10,11).
Det er veldokumenteret, at fysisk træning effektivt modvirker
muskeltab og funktionstab hos ældre (2). Træningsstudier viser, at

EWGSOP’s forslag til kliniske klassifikation af sarkopeni
”Presarkopeni”: lav muskelmasse uden påvirkning af muskelstyrke eller funktionsevne
”Sarkopeni”: lav muskelmasse + lav muskelstyrke eller lav
funktionsevne
”Svær sarkopeni”: lav muskelmasse + lav muskelstyrke + lav
funktionsevne

raske ældre i samme grad som yngre opnår øget muskelmasse og
øget muskelstyrke ved styrketræning med en vis belastning, typisk
to gange ugentligt i en 8 - 12-ugers periode (2). Et dansk studie
har vist effekt af styrketræning, også i gruppen af skrøbelige

Der bør i social- og sundhedssektoren skabes en øget opmærk-

meget gamle (8).

somhed på sarkopeni og begyndende funktionstab samt sikres let

Der er ligeledes påvist effekt af styrketræning hos ældre menne-

adgang til styrketræning.

sker med kroniske sygdomme og funktionsproblemer (12,13).

Akut syge hospitalsindlagte gamle bør betragtes som værende i

Der er hos yngre solid dokumentation for synergistisk effekt af

en akut krisesituation, med risiko for yderligere muskeltab med

styrketræning og proteinindtag i forhold til muskelproteindannelse

deraf følgende alvorlige konsekvenser for muskelstyrke, kondition

– altså bedre muskeltilvækst, når der samtidig gives styrketræning

og funktionsevne og i sidste ende for den ældres selvstændighed.

og sikres tilstrækkeligt proteinindtag (14). Et nyt studie tyder på,

Hurtig og multifaktoriel tværfaglig indsats er nødvendig. Denne

at dette forhold også gør sig gældende for ældre (15).

skal, udover behandling af den akutte sygdom, omfatte hurtig

Der er færre studier vedr. fysisk træning under hospitalsindlæggel-

mobilisering, træning under indlæggelsen og sikring af tilstrække-

se. Der er dog påvist effekt af træning efter hoftefraktur og efter

lig ernæring, herunder tilstrækkeligt proteinindtag som tidligere

hoftealloplastikoperation. Intensiv styrketræning er sjældent gen-

anført. Et vigtigt element vil ofte være behandling af kvalme og

nemførligt hos hospitalsindlagte ældre med akut medicinsk syg-

appetitløshed, vurdering af tand- og mundhuleforhold, medicin-

dom, men det tyder på, at også korterevarende vægtbærende

sanering samt behandling af komorbiditet. En sådan indsats vil

mobilisering og almindelig gang har en virkning (9).

typisk kunne ydes i et geriatrisk afsnit.
Ved udskrivning fra hospitalet er overdragelsen af den videre

Konklusion og anbefalinger

behandling til primærsektoren afgørende. Dette i form at genop-

Længst mulig bevarelse af muskelmasse, muskelstyrke og kondi-

træningsplaner, ernæringsplejeplaner og plan for opfølgning.

tion sikrer, at den ældre har en større reservekapacitet at stå imod
med ved tilstødende sygdom.

Hanne.elkjaer.andersen@regionh.dk

Alle ældre må derfor generelt anbefales en livsstil med fysisk aktivitet og tilstrækkeligt proteinindtag på 25-30 g til hvert hovedmåltid.
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Immunosenescence
- Aldring af immunsystemet
Immunosenescence og inflammageing er associeret med en

Der ses med alderen en række kvantitative og kvalitative foran-

øget dødelighed. Sygdomsmekanismen og betydningen af

dringer i immunsystemet, som samlet benævnes ”immunose-

arvelige og miljømæssige faktorer er ikke klarlagt, og den

nescence”. Der er hos ældre beskrevet, at dysregulering af

klassiske ”hønen eller ægget”-problematik dukker op. Er
det aldring, der medfører nedsat immunfunktion, eller nedsat immunfunktion, der medfører aldring?

immunsystemet kan medføre en kronisk inflammatorisk tilstand, som øger risikoen for udvikling af hjertekarsygdom og
diabetes mellitus og medførende aldring. Fænomenet er i litteraturen kendt som ”Inflammageing”.

Immunsystemet
Trine Hyrup Mogensen

Carsten Schade Larsen

Immunsystemet opdeles i det innate (medfødte) og det adaptive
(tillærte) immunsystem. Det innate immunsystem, som reagerer
relativt uspecifikt, udgør kroppens første og mest fremskudte forsvar mod indtrængende mikroorganismer under infektioner. Først
senere aktiveres og modnes det mere specifikke adaptive immunrespons, som bidrager med dannelse af immunologisk hukommelse.
Det innate immunrespons beror på aktivering af komplementsyImmunsystemets vigtigste funktion er at beskytte os mod infek-

stemet samt stimulation af fagocyterende (ædeceller) og antigen-

tioner, ved at genkende og eliminere indtrængende mikroorganis-

præsenterende celler, inklusiv granulocytter, makrofager og den-

mer. Desuden skal immunsystemet være i stand til at skelne selv

dritceller (DC). Derimod er det adaptive immunrespons baseret på

fra non-selv for at undgå udvikling af såkaldte autoimmune syg-

aktivering af humoral immunitet via B celle-medieret antistofpro-

domme. Endelig har immunsystemet en hukommelse, der beskyt-

duktion, samt T celle-medieret immunitet via cytotoksisk drab af

ter os mod re-infektion medførende immunitet.

inficerede celler. Det innate og adaptive immunsystem er dog

Hos patienter med primære immundefekter ses netop recidive-

nært forbundne, og aktivering af det innate immunsystem er en

rende infektioner, øget forekomst af autoimmune sygdomme og

forudsætning for den efterfølgende aktivering og modning af

maligne lidelser, specielt lymfom.

adaptiv immunitet.

Det er velkendt, at ældre er mere modtagelige for infektioner, som

Både T- celler og B-celler dannes fra stamceller i knoglemarven

ofte har et alvorligere forløb. De har en hyppigere forekomst af

og bevæger sig til henholdsvis thymus (brislen) og perifere lymfoi-

non-infektiøse, inflammatoriske sygdomme og udvikling af kræft-

de væv, hvor de udvikles til modne T- og B-celler. T-celler kan

sygdomme, hvilket kan give mistanke om en vis svækkelse af

yderligere opdeles i T-hjælper celler (CD4+) og cytotoksiske T-cel-

immunsystemet.

ler (CD8+). De modne T-celler har på overfladen en T-celle receptor (TCR), der gør dem i stand til at genkende det specifikke antigen, de er rettet mod. Tilsvarende bærer B-celler en B-celle
receptor (BCR), som er identisk med det antistof, de kan producere. Under udviklingen af T- og B-celler sker der et rearrangement af de gener, der koder for henholdsvis TCR og BCR. Det
betyder, at man tidligt i livet har et stor repertoire af T- og B-celler,
som gør immunsystemet i stand til at genkende og reagere på op
mod 1012 forskellige antigener.
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Denne mangfoldighed benævnes også stor diversitet af T- og B-

opretholdes ved proliferation af perifere naive og memory T-celler.

celle populationen. T- og B-celler, der aldrig har mødt det antigen,

Efter 60-årsalderen ses et voldsomt fald i antallet af perifere naive

de er rettet mod, kaldes naive. T-celler aktiveres og deler sig ved

T-celler, og efter 65 års alderen nærmest et kollaps i T-celle reper-

binding af antigenet til TCR, medførende en klonal ekspansion af

toiret med voldsomt fald i diversitet. Hos 75-80 årige er T-celle

T-celler rettet mod det pågældende antigen. Når infektionen er

diversiteten reduceret til 1 pct., sammenlignet med unge. Helt fir-

bekæmpet, vil de fleste T-celler gennemgå en programmeret cel-

kantet betyder det, at man reelt efter 65-års alderen ikke kan gen-

ledød, apoptose, men nogle vil blive til hukommelses (memory) T-

kende og reagere på et nyt antigen/mikroorganisme, men må kla-

celler. Næste gang kroppen møder samme antigen, vil det være

re sig med måske et halvdårligt immunrespons baseret på de

disse memory T-celler, kroppen trækker på. Tilsvarende gælder for

memory T-celler, man har fra tidligere. Eller sagt på en anden

B-cellerne, der ved aktivering bliver til plasmaceller og memory B-

måde – ”Det kan være svært at lære en gammel cirkushest nye

celler. Desuden medfører aktivering af B-celler et såkaldt klasse-

tricks”. Det forklarer til dels også, hvorfor ældre mennesker har et

skift og somatisk hypermutation. Isotype eller klasseskift er en bio-

dårligt respons på nye vacciner.

logisk proces, der sker efter aktivering af B-cellen, der tillader den
at skifte fra at producere IgM til at producere flere klasser af

I løbet af livet møder vi og bliver inficeret med en lang række

immunglobuliner, IgG, IgA og IgE. Somatisk hypermutation eller

mikroorganismer, hvoraf nogle ligger latent i kroppen. Nogle af

affinitetsmodning er en proces, der medfører, at der produceres

disse kan reaktiveres, og vores immunsystem skal hele tiden

antistoffer, der binder sig bedre til antigenet. En forudsætning for

”bruge kræfter” på at holde dem i skak. Særlig betydning har her-

at opretholde stor diversitet af T- og B-celler er, at kroppen til sta-

pesvirus, især cytomegalovirus (CMV). Flere end 90 pct. af alle

dighed producerer naive T- og B-celler. Omvendt er tilstedeværel-

voksne er inficeret med CMV, og op til 10-15 pct. af populationen

se af memory T- og B-celler grundlaget for, at man kan opbygge

af memory T-celler er rettet mod CMV. En undersøgelse af ældre

immunitet mod forskellige infektioner.

svenskere, ”The swedish OCTA/NONA longitudinal immune stu-

Forskning i aldring af immunsystemet har primært rettet sig mod

dy”, viste, at CMV-seropositivitet var associeret med en øget 2-4

det adaptive immunsystem, og de mest markante ændringer er

års-mortalitet. Man observerede en klonal ekspansion af terminalt

observeret i det cellulære immunsystem – T-celle populationen.

differenterede T-celler (CD8+CD28-), som er udmattede T-celler,
uden effektor funktion og resistente overfor apoptose. Ophobning
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Aldring og det cellulære immunsystem/T-celler

af CD8+CD28- T-celler ses hos alle med normal aldring og afspej-

Med alderen ses en reduktion i produktionen af T- og B-celler fra

ler byrden af kroniske virale infektioner (CMV, EBV, HIV m.m.).

knoglemarven. Genetiske og epigenetiske faktorer synes at med-

CD8+CD28- T-celler er associeret med dårligt vaccinerespons.

føre, at flere stamceller udvikler sig i den myeloide retning.

For enden af kromosomerne er der en gentagen basesekvens kal-

Størst betydning for T-celle populationen har dog den involution af

det telomer. For hver celledeling afkortes telomerlængden, og når

thymus, som ses hos alle pattedyr. Thymus er relativt størst ved

den når en kritisk længde, kan cellen ikke længere dele sig. Dette

fødslen og absolut størst omkring 10-års alderen. Herefter erstat-

gælder også for immunsystemets celler, herunder memory-celler.

tes thymus gradvist af fedtvæv, og i 50 års alderen er der stort set

Studier har vist, at leukocyt telomerlængde kan anvendes som en

kun fedtvæv tilbage. Konsekvensen er, at der ikke produceres nye

biomarkør for den generelle helbredstilstand.

T-celler fra thymus, hvilket betyder, at antallet af T-celler skal

I forbindelse med immunosenescence er der også beskrevet et
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øget antal T-regulatoriske celler (Treg), som tidligere blev kaldt

under herpesvirus infektion, medførende øget sygdomsforekomst.

suppressor T-celler og har en hæmmende effekt på immunres-

Omvendt ses med alderen en stigning i det basale niveau af

ponset.

inflammation, med stigning i CRP og proinflammatoriske cytokiner, inklusiv IL-6, IL-17 og TNFα, kaldet ”inflammageing”. En del

Aldring og det humorale immunsystem/B-celler

af patogenesen er blevet foreslået at være medieret af øget cellu-

Det er veldokumenteret, at antistof responset bliver dårligere med

lært oxidativt stress. Et specifikt eksempel på, at aldring også

alderen, selvom ældre ikke har et lavere niveau af antistoffer i blo-

påvirker innat immunitet, er studier, hvor man ser meget alvorlige-

det. Der ses dog faldende produktion af naive B-celler fra knogle-

re sygdomsforløb med involvering af centralnervesystemet (hjer-

marven, men antallet af perifere B-celler er konstant. Ligesom for

nebetændelse) under West Nile virus infektion hos ældre. Dette

T-celler ses en ophobning af memory B-celler (CD27+) og et bety-

mere dramatiske kliniske billede hos ældre har vist sig at være

deligt fald i diversiteten af B-celler. Sidstnævnte er associeret med

associeret med øget forekomst af den innate immunreceptor Toll-

dårlig helbredstilstand.

like receptor (TLR) 3 på makrofager, hvilket medfører øget pro-

Det er ikke tilfældigt, at de fleste vaccine-studier bliver lavet på

duktion af TNFα og Interferon (IFN), og efterfølgende brud på

raske unge individer i alderen 15 – 40 år. Flere studier har vist, at

blod-hjerne-barrieren.

antistofsvaret på vacciner og dermed beskyttelsen falder med stigende alder. B-celler har behov for T-celle hjælp for at reagere på

Immunosenescence af det innate immunsystem afspejler således

protein-vacciner, hvorfor man til dels har forklaret det med en T-

mere en dysregulering end en nedsat funktion. Nyere studier har

celle defekt. Imidlertid ser man samme fænomen ved brug af kul-

vist, at man ved at koble virale antigener til flagellin, som stimule-

hydrat vacciner, som er T-celle uafhængige. Generelt er antistof

rer den innate immunreceptor TLR 5, kan opnå en bedre immu-

svaret på såkaldte recall-antigener, dvs. antigener, man har mødt

nisering mod influenza virus i ”gamle mus” såvel som i ældre

tidligere i livet, og hvor man trækker på memory celler, betydeligt

mennesker. Dette åbner op for et fremtidsperspektiv, hvor vacci-

bedre. Derfor kan man med større fordel vaccinere personer,

ner til ældre mennesker måske skal indeholde kraftigere adjuvans

mens de er < 40 år, end når de er > 65 år. Gul feber vaccination,

(immunstimulatorer) eller gives i større dosis eller flere gange for

en levende svækket vaccine, har medført alvorlige bivirkninger,

at opnå en effekt.

endog dødelige, hos ældre > 60 år, og generelt bør man være tilbageholdende med at administrere levende vacciner, som de ikke

Sammenfatning

har modtaget tidligere i livet, til ældre.

Aldersforandringerne i det adaptive immunsystem er på mange
måder betinget af de mikroorganismer, som immunsystemet har

Det innate immunsystem og aldring

mødt tidligere i livet. Egentlig er det logisk, at man skifter fra at

Studier omkring aldring og funktionen af det innate immunsystem

have overvejende en population af naive celler til en population af

er sparsomme, og samlet set er der behov for flere studier.

memory celler. Nogle forskere mener, at formålet med involution

Undersøgelser af neutrofile, makrofager og NK-celler har dog vist

af thymus bl.a. er at forhindre udvikling af autoimmune sygdom-

tegn på nedsat funktion, inkl. kemotaksi og cytotoksisitet.

me. Problemet er imidlertid, at ældre risikerer at møde en mikro-

Ligeledes er der i både muse- og humane studier påvist nedsat

organisme, som de ikke tidligere har mødt i livet.

antiviral interferon (IFN) produktion i plasmacytoide dendritceller

Vores viden om kostens betydning for udvikling af immunosene-
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scence er beskeden. Der er dog næppe tvivl om, at ældre, der

kan bevare produktionen af naive T-celler i længere tid. Hvorvidt

er underernærede, specielt med svær proteinmangel, vil have et

dette også er tilfældet hos mennesket, vides endnu ikke.

svækket immunsystem. Der er flere og flere data, der viser,

Der er således ikke på nuværende tidspunkt muligt at komme

at D-vitamin har betydning for immunfunktionen.

med anbefalinger omkring kost med det formål at hindre udvik-

Flere dyreforsøg har vist, at restriktion af kalorie-indtag generelt

ling af immunosenescence.

mindsker risikoen for udvikling af diabetes mellitus og kræft og
øger levetiden. Der er også dyrestudier, der tyder på, at begræns-

carsten.schade.larsen@vest.rm.dk

ning af kalorie-indtag også forsinker involution af thymus, så man

trine.mogensen@dadlnet.dk
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Ældres tand- og mundsundhed relateret
til kostindtag og ernæringsstatus
En sund mund med et funktionsdygtigt tandsæt har stor

Med alderen trækker tandkødet sig gradvist tilbage, hvorved en

betydning for det psykiske og fysiske velbefindende og for

del af rodoverfladen bliver blottet. Årsagen er, at de øverste binde-

lysten til socialt samvær, men også for funktioner, som er

vævsfibre, der fæstner tandkødet til rodoverfladen, nedbrydes,

knyttet til fødeindtagelsen, dvs. tygning, smagsopfattelse og
synkning. Hos ældre øger aldringsprocessen og især forekomsten af almensygdomme og stort lægemiddelforbrug

enten pga. af en kronisk inflammation i tandkødet eller pga.
mekaniske skader som fx uhensigtsmæssig tandbørstning. Den
blottede rodoverflade er mere modtagelig for karies end emaljen
på tandkronen (2).

risikoen for bl.a. nedsat spytsekretion, karies, parodontose,

Strukturelle ændringer i spytkirtelvæv kan medføre mindsket se-

svampeinfektioner og tandtab, hvorved tyggeevnen forrin-

kretion af substanser som beskytter mundhulens væv, men på

ges, fødeindtagelsen kompromitteres, og det almene hel-

trods af reduktion i antallet af spytkirtelceller, så har raske, umedi-

bred svækkes.

cinerede ældre personer generelt ikke påvirkning af spytkirtlernes
funktion og dermed ikke mindre spyt end yngre personer (3).

Anja Weirsøe Dynesen

Anne Marie Lynge Pedersen

Ældre og orale sygdomme
I Danmark har de ældres tandsundhed forbedret sig markant de
seneste 30 år, idet langt færre er tandløse, og flere klarer sig uden
aftagelige tandproteser. En befolkningsundersøgelse fra 2001
viser således, at ca. 27 pct. af personer over 65 år er tandløse, og
at 41 pct. har over 20 tænder, i modsætning til 1980’erne, hvor
næsten 60 pct. over 65 år var tandløse, og kun 17 pct. havde
egne naturlige tænder i tilstrækkeligt antal til, at de kunne undvære tandprotese (4,5). På trods af disse forbedringer er der fortsat

Aldring og mundhulen

store sociale og indkomstmæssige forskelle i tand- og mundsund-

Med alderen sker der en række biologiske, fysiologiske, psykologiske

hed, især i ældrebefolkningen (4). Endvidere er tandløshed hyppi-

og sociale ændringer, som også influerer på mundhulen og dermed

gere hos rygere og markant associeret til almensygdom, forringet

kan få betydning for kostindtagelsen. Omvendt kan aldersbetingede

livskvalitet samt psykiske og sociale forhold. Det er også vigtigt at

forhold, som fx ændret næringsstofomsætning i organismen, få

understrege, at selvom mange ældre har egne tænder, og flere

betydning for opretholdelse af sunde forhold i mundhulen. Aldrings-

bevarer tænderne i en høj alder, så er der fortsat få 85-årige, som

processen er bestemt af genetiske faktorer og miljømæssige faktorer

har mere end 18 tænder tilbage ud af et fuldt tandsæt på 32 tæn-

som fx sollys, motion, kost, forurening, tobak, alkohol og stress.

der (5). Tandtab vil således stadig være almindeligt blandt de ældste ældre, og antallet af tænder har betydning for tyggeevnen.

Hos ældre er der øget risiko for forsinket sårheling og udvikling af

De tænder, der bevares, har ofte et betydeligt behandlingsbehov.

kronisk inflammatorisk sygdom og infektioner i mundhulen. Der ses

De mest udbredte tandsygdomme hos ældre med egne tænder er

aldersbetingede forandringer i tænder, tandkød, mundslimhinde,

karies, især rodkaries, tandkødsbetændelse og parodontose.

spytkirtler, ansigtsmuskulatur, kæbeled og i den orale sensoriske

Tandkødssygdomme er især udbredt i aldersgruppen 65-74-årige,

funktion, som medfører øget skrøbelighed og påvirket funktionsev-

hvor 98 pct. har mindst én tand med betændelse i tandkødet

ne. Ændringer i det medfødte og adaptive immunsystem medfører

(blødning), og 20 pct. har dybe tandkødslommer som tegn på

forringet immunologisk respons og dermed øget risiko for kroniske

parodontose (4).

inflammatoriske sygdomme (autoimmunitet) og infektioner, herun-
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der parodontose (1). Med alderen svækkes finmotorikken, og det

Karies udvikler sig på de områder på tandoverfladen, hvor der

kan vanskeliggøre opretholdelse af en sufficient mundhygiejne.

dannes bakteriebelægninger, og det er især på tændernes ujævne
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tyggeflader, på de tandflader, der støder op til nabotænder, samt
langs tandkødsranden. Endvidere kan insufficiente tandfyldninger
og kroner medføre ansamling af plak. Karies opstår grundlæggende som et resultat af bakteriernes forgæring af sukkerstoffer i
plakken, hvorved der dannes syre. Denne virker direkte på tandoverfladen, og med tiden udvikles karies. Udviklingen af såvel krone- som rodkaries beror på samspillet mellem en række faktorer,
hvoraf tandplejevaner, kostvaner, tændernes beskaffenhed, spyttet
og bakteriefloraen udgør de væsentligste. Almensygdomme, lægemidler og psykosociale forandringer kan påvirke disse faktorer.
Tandkødsbetændelse (gingivitis) og parodontose (parodontitis) er

Figur 1. 82-årig patient med delprotese i overkæben. Patienter har brændende fornemmelse fra ganen under
protesen. Klinisk ses tydelig rødme
(benævnes protese stomatitis) svarende til protesens underlag.

infektions- og betændelsestilstande i tændernes støttevæv (parodontiet). De opstår som et resultat af bakteriernes skadelige
påvirkning af de tandbærende væv. Gingivitis og parodontitis forår-

Figur 2. 75-årig kvinde med svampeinfektion. Der ses revner i tungen og
begge mundvige samt rødme. De prædisponerende faktorer for svampeinfektioner er almensygdomme, immunosuppressiv behandling, antibiotisk
behandling, nedsat spytsekretion, rygning, sukkerholdig kost, tandproteser,
mundslimhindelidelser, strålebehandling og dårlig mundhygiejne.

sages således ligesom karies af bakteriebelægninger, som fæstner
sig på tænderne i områder, som ikke rengøres regelmæssigt.
(figur 2). Symptomerne er svie og brænden i mundslimhinden,
Hos mange ældre opstår desuden betændelsestilstande i ganen

saltsmag/metalsmag og mundtørhed, og disse kan føre til begræn-

og/eller i gummerne i forbindelse med brug af protese (protese-

set fødeindtagelse og vægttab.

stomatitis) (figur 1). Tyggesystemet påvirkes af aldersbetingede

Med stigende alder øges endvidere forekomsten af en række kro-

funktionelle og strukturelle ændringer, bl.a. antallet af manglende

niske almensygdomme (tabel 1), som kræver medicinsk behand-

tænder, og de resterende tænders indbyrdes placering. Med alde-

ling, hvilket også kan have negative konsekvenser for den orale

ren forringes tillige tilpasningsevnen til rehabilitering vha. tandpro-

sundhed. Således er indtagelse af lægemidler en af de hyppigste

tese. Orale svampeinfektioner forekommer hyppigere hos ældre

årsager til mundtørhed, nedsat spytsekretion og ændret spytkvali-

Tabel 1. Oversigt over de hyppigst forekommende sygdomskategorier blandt ældre over 65 år, hvilket også afspejler lægemiddelforbruget (3).

Tabel 2. Følger af nedsat spytsekretion: symptomer og kliniske fund (6).

Sygdomskategori
Kardiovaskulære sygdomme/tilstande
(primært forhøjet blodtryk, hyperkolesterolæmi,
og hjertearrytmier)
Muskuloskeletale sygdomme
(hovedsageligt osteoartrose og osteoporose)
Gastrointestinale sygdomme/tilstande
(hovedsageligt refluks, obstipation)
Neurologiske sygdomme/psykiske lidelser
(hovedsageligt Parkinson, depression og angst)
Urinvejssygdomme
(primært urininkontinens og forstørret prostata)
Luftvejssygdomme
(primært KOL, astma og bronkitis)
Diabetes mellitus (primært type 2 diabetes)
Thyroidea-sygdomme (primært myxødem)
Øjensygdomme (primært grå stær, grøn stær
og øjentørhed)

% ud af 668
personer >65 år

54%
40%
19%
16%
14%
12%
10%
6%
8%

Lægemiddelforbruget omfatter primært blodtryks- og kolesterolsænkende midler,
hjerterytmeregulerende og blodfortyndende midler, smertestillende samt antidepressiva.
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Symptomer
Smerte og ømhed i
mundens slimhinder
Tørhed i mund og svælg
Tungen klistrer til ganen
Følelse af tørst, hyppigt
indtag af væske
Følelse af mundbrand

Kliniske fund
Atrofiske, glatte, tørre
og røde slimhinder
Atrofi af tungens filiforme papiller
Lobuleret eller furet tunge
Tørre og sprækkende læber

Øget forekomst af orale infektioner (fx
gentagne svampeinfektioner), ragader
(benævnes angulær cheilitis)
Øget ophobning af føde og plak Øget cariesaktivitet
Talebesvær
Betændelse i svælg og strube
(benævnes pharyngitis og laryngitis)
Gener ved brug af
Sår i mundslimhinden, protese
tandproteser
stomatitis
Synkeproblemer
Atrofisk mundslimhinde, nedsat
peristaltik i spiserøret
Nedsat tyggefunktion
Atrofi af tyggemuskler
Smagsforstyrrelser
Nedsat smagsfølsomhed
Refluks af syre fra mavesækken, Betændelse i spiserøret, dentale
halsbrand og kvalme
erosioner
Dårlig ånde
Halitosis, belægninger på tungen
Kostændringer, fx undgå tør
Fejlernæring, forstoppelse, vægttab
og krydret mad
Nedsat livskvalitet
Depression, social isolation
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Figur 3. Kvinde med udtalt mundtørhed og nedsat spytsekretion på grund
af medicin-indtag. Kvinden fik endvidere konstateret svær zink-mangel.
Tungen fremstår tør og furet. Desuden ses tydelig tørre og skællende
læber.

tet hos ældre (figur 3). En nyere undersøgelse af 668 personer på

hvor energiindtagelsen ikke nødvendigvis bliver tilpasset energibe-

over 65 år viser, at 86 pct. tager et eller flere receptpligtige læge-

hovet. Den småtspisende ældre er således i risiko for at udvikle

midler dagligt (3). Spyttet spiller en afgørende rolle for oprethol-

både et uhensigtsmæssigt vægttab og mangel på udvalgte mikro-

delse af sunde forhold i mundhulen, og nedsat spytsekretion

næringsstoffer. Sidstnævnte vil typisk vise sig som forandringer i

medfører ofte vanskeligheder med at tale samt tygge, smage og

mundhulen.

synke maden (6) (tabel 2).
Jernmangel kan således bl.a. resultere i en brændende fornem-

Samspillet mellem orale forhold, kostindtagelsen

melse i tunge og slimhinder, glatte og røde slimhinder, tørhed i

og ernæringstilstanden

mund og svælg samt revner i mundvigene (figur 4).

Flere studier har beskrevet sammenhænge mellem oral sundhed
og kostindtag hos ældre. I langt de fleste tilfælde fokuseres på
betydningen af tandstatus (fx antallet af egne tænder og anvendelse af hel- eller delproteser) for ældres ernæringsstatus eller
kostindtagelse. Det er således beskrevet, at ældre med dårlig tygge-tandstatus undgår fødevarer, der kræver gode tyggeegenskaber, såsom rå frugt og grøntsager. Desuden får ældre med få tænder flere kalorier fra sød og blød (fedtholdig) kost end ældre med

Figur 4. En ældre kvinde med
jernmangel-anæmi. Tungens
overflade fremtræder glat og rød
(benævnes atrofisk glossitis).
Endvidere ses røde og revnede
mundvige (ragader eller angulær chelitis).

god tandstatus (7). Tilsvarende har en europæisk undersøgelse
vist en lavere indtagelse af bl.a. fiber, jern og folat hos personer
med helproteser, i forhold til deltagere med egne tænder (8).
Lignende symptomer, tillige med smagsforstyrrelser og føleforstyrSmagsopfattelse og nedsat spytmængde på grund af nedsat spyt-

relser ses ved folat- og B12-vitamin-mangel (12)

kirtelfunktion kan tilsvarende føre til ændret spiseadfærd, hvor fx

Med stigende alder kan sekretionen af intrinsic factor, der er

fødevarer, der er tørre, krydrede og sprøde undgås, mens der

essentiel for optagelse af B12-vitamin være nedsat på grund af

udvikles en præference for søde sager. Sidstnævnte prædispone-

sygdomme i mave-tarmkanal, resulterende i forringet optagelse af

rer til karies og svampeinfektioner. Sådanne ændringer i kostindta-

B12-vitamin fra tarmen (13). Tilsvarende skal ældre med diabetes,

gelsen kan føre til forringet ernæringsstatus, svækkelse af tygge-

der behandles med metformin, gå til jævnlig kontrolmåling af

musklerne og deraf følgende nedsat tyggefunktion (9,10).

B12-vitamin niveauet, da metformin giver risiko for B12-vitamin
malabsorption. Samme problematik gør sig gældende for personer

Der er således næppe tvivl om, at god tygge-tandstatus og et i

i behandling med syrepumpehæmmere (14).

øvrigt godt oralt helbred er medvirkende til et ”sundt kostvalg”,
hvilket også synes at kunne opnås blandt ældre med velfungeren-

Det er velkendt, at ældre er i risiko for at udvikle D-vitamin man-

de proteser (11).

gel, dels pga. ringe appetit med deraf følgende lav D-vitamin-indtagelse, dels fordi mange ældre bliver mindre mobile med alderen
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Som nævnt kan fejl- og underernæring, der kan være opstået pga.

og dermed kommer mindre ud. De mister derfor den altdomine-

fysiologiske aldersbetingede forandringer, have nogle negative føl-

rende kilde til D-vitamin, da eksponering for sollys igangsætter

gevirkninger i mundhulen. Hos den ældre ses ofte nedsat appetit,

syntesen af aktivt D-vitamin i huden, når den bestråles med
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solens UV-B stråler. I relation til den orale sundhed er der beskre-

Nærværende artikel tydeliggør, at forholdet mellem oral sundhed

vet mulige sammenhænge mellem lavt D vitamin-niveau og fore-

og ernæringstilstand hos den ældre er dobbeltsidig. Således kan

komst af gingivitis (15) og nedsat heling ved parodontitis (16).

orale komplikationer i høj grad påvirke den ældres kostindtag,
ligesom der er tilfælde, hvor dårlig ernæringsstatus af andre årsa-

Zink-mangel er blevet nævnt som en mulig faktor hos nogle per-

ger er med til at fremme udviklingen af eller kan forværre de orale

soner med det såkaldte ”burning mouth syndrome” (17). Ligesom

komplikationer. En sund mund og et sundt legeme hører således

der er vist sammenhænge mellem nedsat zink-niveau og smags-

uigenkaldeligt sammen.

forstyrrelse samt fornemmelse af mundtørhed (18) (figur 3).
amlp@sund.ku.dk
De fleste af disse orale mangelsymptomer er reversible, og sunde

awd@sund.ku.dk

orale forhold kan genetableres ved sufficient indtag af mikronæringsstofferne i underskud, opnået enten ved kostvejledning eller
mere effektivt ved vitamin- og mineraltilskud.
Ældres væskeindtag er ofte lavt. Dette kan reducere eller forværre
en allerede eksisterende nedsat spytsekretion. Information og
anbefalinger om et dagligt væskeindtag på ca. 1½ l (19) vil være
medvirkende til at regulere væskebalancen, så det ikke er væskemangel, der ligger til grund for tilstedeværelse af mundtørhed.
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Af Jette Lind Thomsen Fabricius, klinisk diætist og Bente Jespersen, professor, Nyremedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Bliv gammel med bevaret nyrefunktion
– at spise er at leve
Er det en regel, at vores organers funktioner aftager, når vi
bliver ældre, eller kan det lade sig gøre at holde fuld gang i
eksempelvis nyrerne op i en høj alder – måske endda, mens

Bente Jespersen

Jette Lind Thomsen Fabricius

man spiser med vellyst?

I de senere år er der heldigvis kommet meget fokus på den store
betydning af god ernæring, for at man kan komme sig efter operationer og alvorlig sygdom – og også for, at man som gammel
kan have modstandskraft mod infektioner og bevare en god fysik.
Blandt ældre dialysepatienter, hvor nyrefunktionen er gået tabt,

vand, der anvendes til produktion af animalske proteinrige føde-

er der desværre en meget høj sygelighed og dødelighed. Hos dis-

varer, kunne ernære langt flere mennesker og er måske sunde-

se ser det i epidemiologiske undersøgelser ikke ud til, at selv et

re). Gamle mennesker er ofte ikke de store kødspisere og har

meget højt body mass index (BMI) øger risikoen for at dø (1), så

måske ikke lyst til så meget kød. Nogle gange opfordres de til

vi er lidt forsigtige med at sætte dialysepatienter på slankekur.

at købe dyre tilskudsprodukter med højt proteinindhold, men

Vægttab ved komplicerende sygdomme eller hvis man er ”ved at

hvor meget protein er der egentlig brug for, så man kan vedlige-

ebbe ud - træt af dage” spiller ind i sådanne opgørelser, ligesom

holde kroppens funktioner? – overskydende protein omsættes jo

man også i de situationer ser fald i blodets albuminkoncentration.

til urinsyre, andre syrer, karbamid, fosfat og andre affaldsstoffer,

Der er brug for flere prospektive randomiserede undersøgelser,

som ikke gavner, og i nogle tilfælde kan skade kroppen.

både blandt nyresyge og raske, inden vi giver befolkningen leveregler.

Man kunne tro, at patienter med nyresygdom og proteinuri havde
behov for ekstra protein, og proteinholdige drikke uddeles også

18

Kost og nyrefunktion

nogle steder med rund hånd, men er det nu godt for modtageren

I en god mening opfordrer vi ofte ældre medborgere til at spise

og dennes økonomi og velbefindende? Nej, indtagelse af en ”pro-

mere protein, men er det nu også en evidensbaseret strategi, og

teinbelastning”, som ved spisning af en stor bøf, giver akut

hvad synes gamle mennesker om denne belæring? Ifølge anbefa-

øgning af glomerulær filtrationshastighed (GFR), den vigtigste

linger fra WHO og NNA er et optimalt proteinindtag til voksne i

indikator for nyrefunktion (3). Der sker en slags hyperfiltration i

alle aldre 0,8 g/kg legemsvægt svarende til 10-15 pct. af energi-

nyrerne – glomerulær hypertension, som måske kan skade nyrer-

forbruget. I ”Diætisten” fra juni 2011 (2) foreslår Arne Astrup, at

ne ved hyppige gentagelser og efter al sandsynlighed fører til hur-

kostens proteinindhold skal dække 22-25 pct. af energiforbruget,

tigere tab af nyrefunktion, hvis man har en nyresygdom. Hvis

altså en stigning, men han er også inde på de etiske og sam-

man har proteinuri, øges denne, når man spiser mere protein.

fundsøkonomiske udfordringer heri (vegetabilske produkter og

Mekanismerne er ikke fuldt beskrevne, men kan ses som det
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modsatte af, hvad der kan ske, når man påbegynder behandling

nyresygdom øger risikoen for kardiovaskulære sygdomme, vil

med en angiotensinconverterende enzym (ACE)-hæmmer, hvor

man måske også kunne leve bedre og længere. Det er selvfølge-

man ser et akut fald i GFR, formentlig pga nedsættelse af trykket

lig vigtigt, at man får tilstrækkelig energi. Større proteinindtag end

i glomeruli. Dette fald er reversibelt ved ophør med ACE-hæmme-

svarende til 10-15 pct. af energiindtaget kan måske gavne nogle

ren, men efter al sandsynlighed en fordel på længere sigt, da

patientgrupper, men altså ikke hele befolkningen og slet ikke

kontinuerlig behandling med ACE-hæmmer fører til langsommere

nyresyge, og måske kan en generel øgning af proteinindtagelsen i

nyrefunktionstab.

befolkningen på længere sigt føre til mere sygdom (8).
Godt, at der advokeres for mere fysisk træning, men hvordan er

Men er det da vist at langvarig proteinbelastning modsat kan føre

det gået til, at store dele af befolkningen tager et proteintilskud i

til hurtigere nyrefunktionstab? Nej, det er det ikke med sikker-

forbindelse med træning. Det bedrer ikke opbygningen af musk-

hed, men det er sandsynligt. Før vi fik ACE-hæmmerne, behand-

lerne, hvis man da ellers spiser en normal kost – så hvorfor ikke

lede man patienter med nedsat nyrefunktion med proteinbe-

bruge pengene på gode råvarer til de daglige festmåltider.

grænsning (4). Anbefalingen ved gennemgang af de undersøgelser, vi har, er daglig indtagelse af 0,6-0,8 g protein/kg legemsmasse uanset proteinurigrad hos særligt motiverede personer

Proteintilskud

med nedsat nyrefunktion, hvor dialysegrænsen endnu ikke er
nået (5), altså mindre end en gennemsnitsdansker spiser og svarende til ca. 10 pct. af energiindtagelsen. I et italiensk studium
fra 2007 (6) randomiserede man 122 patienter med GFR 5-7
ml/min, 70 år eller ældre og uden diabetes mellitus til dialyse
og 0,3 g protein pr. kg legemsvægt, suppleret med keto-analoger,
aminosyrer og vitaminer). Interessant nok kunne gruppen med
den meget proteinfattige diæt holde BMI på 24,5 og stabilt

GFR

eller lav-proteindiæt. Det drejede sig om en vegetarkost (35 kcal

?

serum albumin. Under 5 års observation var der en tendens til
bedre overlevelse blandt dem, der fik den stærkt proteinbegrænsede diæt, 29 pct. kom slet ikke i dialyse, og resten fik i gennemsnit 10 måneder ekstra uden dialyse. Der var signifikant færre

Tid

indlæggelser blandt dem, der fik diæt frem for dialyse. Umuligt i
Danmark, hvor vi ikke kan tilbyde alle de prægtige grøntsager, vil
nogen sige, men alligevel tankevækkende – også når man tager

Væskeindtagelse – hvor meget er nok

hensyn til prioritering af ressourcer. Langtidsopgørelse efter den

Omsorgen for vores ældre fører også til mange opfordringer til at

største undersøgelse med randomisering til proteinbegrænsning

drikke rigeligt. Hvorfor nu det? Ja, det er nok rigtigt, at nyrerne

over 2,2 år - Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study

kan miste noget af evnen til at koncentrere vand og salt med

- viste dog, at der kan være en fare ved at gå helt ned til 0,3 g

alderen (9), men det er nok navnlig et problem blandt ældre, der

protein/kg legemsvægt, idet denne gruppe efter en årrække hav-

behandles med vanddrivende medicin. Her er der god grund til

de øget dødelighed (7), mens der var en tendens til bedre overle-

opmærksomhed på vægten, så væskeindtagelsen kan øges, eller

velse ved 0,6-0,8 g i forhold til 1,3 g, hvilket var signifikant efter
6 år men ikke 12 år. Diæten blev kun holdt de 2,2 år.
Tilbage i 70erne blev danske nyresyge plaget med en kedelig
proteinbegrænset diæt, der førte til underernæring og dårlig livskvalitet, men det retfærdiggør vel ikke, at vi går i den anden grøft
og anbefaler overspisning af protein. Måske kan proteinmoderering (med jævn fordeling over døgnet?) gennem livet sammen
med behandling af blodtryksforhøjelse og rygebegrænsning tilsammen føre til, at dogmet om, at nyrefunktionen aftager med
alderen, gøres til skamme. Hvis man ved at spise mindre protein
kan bremse tabet af GFR med 1,1 ml/min pr. år (4), vil mange
gamle mennesker kunne undgå dialyse. Da selv let til moderat
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den vanddrivende medicin pauseres under episoder med feber

Referencer

eller høje temperaturer.

1. Hoogeveen EK, Halbesma N, Rothman KJ et al. Netherlands Cooperative Study
on the Adequacy of Dialysis-2 (NECOSAD) Study Group. Obesity and mortality
risk among younger dialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(2):280-8
2. Diætisten 2011; 111,19: 5-7
3. Orita Y, Okada M, Harada S, Horio M. Skim soy protein enhances GFR as much
as beefsteak protein in healthy human subjects. ClinExpNephrol. 2004;8:103-8
4. Klahr S, Levey AS, Beck GJ, et al. The effects of dietary protein restriction and
blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification
of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med 1994; 330:877.
5. www.uptodate.com: Protein restriction and progression of chronic kidney disease
6. Brunori G, Viola BF, Parrinello G, et al. Efficacy and safety of a very-low-protein
diet when postponing dialysis in the elderly: a prospective randomized multicenter controlled study. Am J Kidney Dis 2007; 49:569.
7. Menon V, Kopple JD, Wang X, et al. Effect of a very low-protein diet on outcomes: long-term follow-up of the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)
Study. Am J Kidney Dis 2009; 53:208.
8. Pan A, Sun Q, Bernstein AM et al. Red Meat Consumption and Mortality. Arch
Intern Med 2012; ;172(7):555-63.
9. Musso CG, Oreopoulos DG. Aging and physiological changes of the kidneys
including changes in glomerular filtration rate. Nephron Physiol. 2011;119Suppl
1:p1-5.

Omvendt kan overdrevent vanddrikkeri (pga. nødning?) føre til
hyponatriæmi, fald i forbindelse med natlige toiletbesøg, inkontinens og i det hele taget nedsætte den almindelige glæde ved at
spise og drikke, formentlig kan appetitten også ødelægges, og
nogle patienter kan få væskeophobning og blodtryksforhøjelse
eller behov for ekstra vanddrivende medicin. Men hvad er så en
passende væskeindtagelse? Formentlig en liter pr døgn – og så
bare ekstra ved feber, diarré eller hedebølge – eller ved naturlig
tørst, selvfølgelig med den forskel på individer, vi nogle gange er
tilbøjelige til at glemme.
bjesper@dadlnet.dk, jette.thomsen.fabricius@skejby.rm.dk

Af klinisk diætist Anne W. Ravn, Aarhus Universitetshospital i Skejby

En handy håndbog i ernæring
At dømme på antallet af bøger i omløb må vi være flere, der har overset udgivelsen af denne lille opslagsbog fra Gyldendal
Akademisk i 2010. Håndbog i ernæring er ellers en lille handy sag, som med tydelighed og masser af praktiske tips og fif kommer
hele vejen rundt om problemstillinger omkring ernæring i den daglige kliniske praksis.
Bogen indeholder det, den lover: De vigtigste anvisninger til korrekt ernæring for syge og ældre. Som diætist har man formentlig
læst og hørt det hele før, men det er en god fornemmelse at vide, at lige der i lommen er alle ord og viden samlet. Bogen gennemgår forskellige kostformer og ernæringsmæssige udfordringer, myter og fakta og specialviden ved en række af de primære og sekundære diagnoser, mange af os møder i hverdagen. Bogen har ligeledes en omfattende samling af informative tabeller og skemaer,
f.eks. til kostberegninger, energioversigter, varedeklarationer o.l.
Håndbog i ernæring henvender sig til social- og sundhedsassistenter og andre sundhedsfaglige grupper, der ønsker en letforståelig
og håndterbar opslagsbog i ernæring til syge og ældre. I infektionsmedicinsk afdeling på Skejby iler vi med indkøb af en håndfuld
bøger, som må gå lidt på skift. Prisen er i overkanten for en lille lommebog, og lixtallet
er ind imellem måske lidt højt til den primære målgruppe, som dog i
sygehusregi må være vant til terminologierne.

Forfattere

Pris
Sideantal
Målgruppe
Forlag/årstal
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Anne Marie Beck
Karin Kok
Katrine Nøhr Simonsen
198,00
219
Social- og sundhedsassistenter
Gyldendal Akademisk/2010
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MØDE R D U PATI E N TE R
ME D OVE RVÆ G T O G F E D M E ?
Det kan mange gange være svært for overvægtige patienter
at acceptere og overholde kost- og motionsråd. Det tager tid
for patienterne at tabe sig i vægt og mærke de positive helbredseffekter, og mange giver derfor op. Her er Modifast LCD1
kosterstatning et godt redskab.
Modifast LCD kostserstatninger er næringsmæssigt fuldgyldige og giver lidt mere end 800 kcal per dag. Det er praktisk
taget umuligt at sammensætte almindelige måltider med samme
næringstæthed og lave energiniveau. Produkterne kan erstatte al
almindelig mad i en periode for at give et sikkert og kontrolleret
energiunderskud, der fører til hurtigt vægttab. Resultatet af det
begrænsede energiindtag motiverer desuden patienten til fortsat
EXEVFINHILIRQSHIRWYRHPMZWWXMP1SHMJEWX½RHIWMQERKIKSHI

smagsvarianter, både som drikke, supper og buddinger. Til forskel
fra andre produkter i samme kategori baseres Modifast på mælkeprotein. Det gør produkterne fyldige i smangen og ekstra gode,
hvilket også er vigtigt for et vellykket vægttab.
Produkterne har været på markedet i Sverige siden 1995 og
anbefales og anvendes af diætister og overvægtsafdelinger, selv
preoperativt ved fedmekirurgi. I Danmark har Modifast været
anvendt med meget gode resultater i verdens størtste koststudie, Diogenes2HIVIVIX)9½RERWMIVIXJSVWORMRKWTVSNIOX
Modifast kan købes via vores hjemmeside, www.modifast.dk.
4o 1SHMJEWXW LNIQQIWMHI ½RHIW HIWYHIR MRJSVQEXMSR SQ FI
handling med Modifast, referater på dansk af kliniske studier og
præsentationsmateriale, du kan downloade og bruge i dit arbejde.

1)
2)

Low Calorie Diet. Opfylder kravenen i EU-direktiv 96/8/EG og følger de danske bekendtgørelser nr. 786 og 1014 om slankeprodukter.
T.M. Larsen et al. Diets with high or low protein content and glycemic index for weight-loss maintenance. N Engl J Med 2010;363:2102-13.

GODT PÅ VEJ MOD ET LETTERE LIV

Impolin AB. 182 76 Stocksund, Sverige. Telefon: 78 77 05 45 (dansk nummer). For materialebestilling kontakt Impolin AB
på telefon eller e-mail: modifastinfo@impolin.com. Patienter kan bestille og få information om Modifast på www.modifast.dk.

Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO ADVOKATER

Nye regler om moms med hjælp fra FaKD
Vi gentager - både behandling og forebyggelse er nu momsfri

I samarbejde med SKAT har FaKD kunnet bidrage konstruk-

n forhøjet blodtryk

tivt, og i første omgang kan vi glæde os over, at kliniske

n forhøjet blodsukker

diætister og andre PBES ikke længere betragtes på linje med

n forhøjet kolesteroltal

"alternative behandlere". Kliniske diætister, der udfører diæt-

n BMI på 30 og derover

behandling, har i mange år været momsfri. Det er de fortsat.

idet alle disse tilstande medfører væsentligt forøget risiko for udvik-

Men de nye regler fritager også forebyggende ernæringsråd-

ling af sygdomme i form af type 2-diabetes, hjerte- og karsygdom-

givning. Momsfritagelsen gælder, når:

me mv."
Af praktiske årsager tages der i den momsmæssige vurdering ale-

(...) rådgivningen har til formål at forebygge, diagnosticere,

ne udgangspunkt i BMI som målestok for, hvornår man er over-

behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundheds-

vægtig. Momsfritagelse i relation til overvægt, når denne betingelse

mæssige uregelmæssigheder."

ikke er opfyldt, kan alligevel opnås, såfremt der foreligger en lægehenvisning eller en lægeerklæring, hvoraf det fremgår, at der er en

De nye regler stopper dermed også den diskussion om konkurren-

terapeutisk indikation for behandlingen.

ceforvridning mellem kliniske diætister og andre PBESere, som vi
ind imellem har hørt i sagerne om misbrug af titlen klinisk diætist.

De ydelser, der herefter er momspligtige, er kostvejledning af raske

Der er nu momsfritagelse af ernæringsrådgivning - også selvom

personer eller personer, der ikke er i risiko for konkrete sygdomme.

den har til formål at forebygge sygdomme m.v. Det gælder, uanset

Skatteministeriet betegner det således, at disse ydelser tjener

om ernæringsrådgivningen udføres af en klinisk diætist eller en

"skønheds- eller velværemæssige formål". Her skal altså opkræves

anden PBESer.

moms, uanset om ydelsen udføres af en klinisk diætist eller en
anden PBESer eller for den sags skyld en person uden (denne)

Skatteministeriet definerer i forhold til momsfritagelsen "diætbe-

uddannelse. Og det betyder, at hjælp til vægttab på et par kg min-

handling" således:

dre på sidebenene vil være svær at argumentere momsfritagelse

"(...) kostrådgivning rettet mod syge mennesker, der i forvejen er

for, hvis ikke BMI er over 30 – så vær opmærksom på dette.

diagnosticeret af en læge. Diætbehandlingen sikrer, at de enkelte

For at sikre dokumentation for at ens ydelser er momsfri, stiller

patienter holder en særlig diæt med henblik på at behandle den

SKAT fremadrettet det krav, at de privatpraktiserende skal kunne

konkrete sygdom.

fremlægge en faktura, en journal eller lignende, der meget kort

At der skal være tale om en diagnosticeret sygdom betyder, at pati-

beskriver, hvem der er blevet behandlet og hvilken diagnosticeret

enten skal være blevet diagnosticeret af en læge, men det kræves

sygdom eller sundhedsmæssig uregelmæssighed, der er tale om.

ikke, at lægen har foretaget en egentlig henvisning til leverandøren

Når der ikke er tale om diætbehandling med ernæringsvejledning,

af kostrådgivningen."

stiller SKAT krav om, at det målte BMI, blodsukker eller kolesterol-

Ernæringsvejledning - det forebyggende arbejde - som nu også er

tal fremgår. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger en skriftlig henvis-

momsfrit - defineres af Skatteministeriet således:

ning fra en læge eller en lægeerklæring, er det en forudsætning for

"(...) kostrådgivning rettet mod umiddelbart raske mennesker, hvor

momsfritagelse, at leverandøren i forbindelse med en konsultation,

forebyggelse er formålet med ydelserne. Momsfritagelse af disse

hvor patienten er mødt personligt op, har konstateret, at betingel-

ydelser forudsætter, at der er tale om en særlig forøget risiko for en

serne er opfyldt.

eller flere konkrete sygdomme (...)
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Dette betyder i praksis, at momsfritagelse af ernæringsvejledning

SKATs nye regler kan læses her:

forudsætter, at modtageren af ydelserne har eksempelvis

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1942261&vId=0
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Ernæring fra vores dør
til din patients hoveddør
Fresenius Kabi gør det lettere for
de patienter, der bliver udskrevet
og har behov for vores ernæring.
Nu er det muligt at bestille produkterne 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 produktspecialister og kundeservice.
Vi underviser gerne personalet,
der håndterer ernæringen, og
besvarer spørgsmål fra personale
og patienter i relation til ernæring.

Kontakt os gerne.
Vores dør er altid åben!
Kundeservice
Telefon: 3318 1616
Fax: 3318 1614
E-mail: kundeservice@fresenius-kabi.com

Af Jette Lindegaard Pedersen, udviklingssygeplejerske, RN, MHSc.,ph.D. stud. Geriatrisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Hvordan fremmes spisemiljø i en
geriatrisk afdeling?
Geriatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH) har

grund af en simpel blærebetændelse blive urolige og forvirrede

siden 1998 arbejdet på at styrke omgivelsernes positive ind-

(4,5). Patienter indlagt i Geriatrisk Afdeling, AUH, er i eget tøj

flydelse på ernæring og kostindtag.

under indlæggelsen. Derved får de mulighed for at bevare en lille
smule af sig selv. At være i eget tøj er en del af behandlingen og

Jette Lindegaard Pedersen

medvirker til at styrke identiteten og integriteten. Desuden er selve
Ældre, som indlægges, er ofte underer-

påklædningen og afklædningen en naturlig måde at træne daglige

nærede, og kostindtaget under indlæg-

færdigheder.

gelsen utilstrækkeligt (1). Den Danske
Kvalitetsmodel giver os nogle bud på,

Daglige færdigheder for indlagte ældre vedligeholdes gen-

hvordan vi struktureret kan arbejde

nem dagligdags aktiviteter

med screening, ernæringsplaner og

Den geriatriske patient er kendetegnet ved flere samtidige sygdom-

opfølgning.

me, aldersforandringer og påvirket funktionsevne (6). Fysisk aktivitet har betydning for vedligeholdelse af kroppens forskellige orga-

Der kan dog være mange hindringer

ner, forebyggelse af sygdom og ikke mindst opretholdelse af funk-

for, at maden kommer de sidste 30 centimeter fra tallerken til

tionsniveau. For mennesker i alle aldre medfører sengeleje og

mund. Udover hindringer i selve maden, kan personlige faktorer

inaktivitet tab af muskelstyrke og kondition, men for ældre kan selv

og faktorer i omgivelserne være forhindringer (2).

kort tids inaktivitet være katastrofalt, fordi ældres reservekapacitet
er lille. Derfor er grænsen mellem at være selvhjulpen eller afhæn-

Patienter i eget tøj får styrket selvværd og træning

gig af andres hjælp lille (7). Et studie viser, at ældre medicinske

Sygdom og hospitalsophold er et stort indgreb i et ældre menne-

patienter, der udskrives med samme funktionsniveau som de hav-

skes hverdagsliv. Man bliver en anonym, hvidklædt patient og fra-

de ved indlæggelsen, klarer sig bedre og har lavere dødelighed

røves sin selvstændighed og selvbestemmelse. Som patient skal

end patienter, der udskrives med lavere funktionsniveau, end de

man indrette sig efter hospitalets rutiner og bliver derved afhæn-

havde ved indlæggelsen (8). For at forebygge tab af funktionsevne

gig af strukturer, arbejdsgange og personalets holdninger og

må patienterne tilbydes fysisk aktivitet under indlæggelse. For

adfærd. Den ældre bliver sårbar og kan opleve krænkelse ved ind-

ældre patienter kan fysisk aktivitet være at gå en tur op og ned ad

greb i det personlige rum, tab af personlig beklædning og effekter

gangen, at gå på toilettet, at gå i bad, at trække i tøjet og at gå til

og dermed tab af mulighed for at kontrollere egen fremtræden

spisestuen for at indtage dagens måltider sammen med andre.

over for andre (3). Syge ældre med svækkede sanser, såsom ned-

For ældre patienter kan tabte funktioner være svære eller umulige

sat syn, hørelse og opfatteevne, bliver lettere urolige og forvirrede,

at genvinde. Derfor bør fysisk aktivitet integreres i indretning af

når deres sædvanlige rytme og rutiner brydes, og de er væk fra

hospitalsafdelinger, strukturer og arbejdsgange og i personalets

kendte omgivelser. Selv mentalt velfungerende ældre kan på

viden, holdninger og adfærd.

Identitet, anvendes i dagligsproget om de træk ved en
person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre.
Integritet, 'helhed, uskadthed', uberørt, fuldstændig'
Gyldendals encyklopædi netudgave 12-1-12
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Farve
Lugt/duft

Smag

Appetitløshed
Depression Angst
Utryghed
Kvalme
Smerter

Maden
Konsistens

Patienten
Medicin
Sygdom
Mund/tand status
Erindringer om maden

Faktorer med hæmmende eller fremmende betydning for den ældre patients
kostindtag og oplevelse af måltidet

Spise med andre
Lyde
Lugte/dufte
Ro/uro
Afbrydelser

Omgivelserne
Spisestuen er rum for sociale
måltider

Æstetisk oplevelse
Hygiejne
Siddestilling
Støtte fra personale

I Geriatrisk Afdeling, AUH, har patienterne
siden 1998 indtaget alle måltider i en spise-

indtages i sengen, er det svært at opnå
korrekt spisestilling. Sengestuen bør derfor som udgangspunkt kun være et sted,
patienterne opholder sig, når de sover eller
hviler sig.

stue. Ernæring, spisning og spisemiljø er en integreret del af behandlingen, som alle personalegrupper ken-

Siddestilling under spisning

der og respekterer. Dette er ikke ny viden. En svensk undersøgel-

Den mest naturlige stilling at indtage et måltid i, er siddende på

se fra 1987 viser, at de fysiske og sociale rammer tildeler måltidet

en stol ved et bord. Stol og bord skal have korrekt højde, og pati-

status, og at personale medvirker til at fastholde måltidernes

enten skal have bagdelen godt tilbage i sædet. Desuden skal

betydning. Samme undersøgelse viser, at ændring fra bakkeserve-

armene kunne bevæge sig frit, og spiseredskaberne skal tilpasses

ring til selvservering i spisestue indrettet som en stue i 1940’erne,

den enkeltes behov. I Geriatrisk Afdeling, AUH, er der ansat ergo-

forøgede ældre plejepatienters energi- og proteinindtag med 25

terapeuter, som med deres faglige viden om spisning støtter og

pct. (9).

vejleder patienterne i korrekte spisestillinger, spiseredskaber og
afhjælper andre problemer i forbindelse med spisning. De under-

Sengestuen som spisested

viser derved samtidig det øvrige personale, som udover ernæring

I spisestuen kan maden serveres på en æstetisk og hygiejnisk

får fokus på funktionen at spise.

måde, sammenlignet med spisning på sengestuen. Sengestuen er
det rum, patienten opholder sig i de fleste af døgnets timer. Derfor
er sengestuen præget af lugte og lyde, der opstår, når mange aktiviteter skal foregå på den samme lille plads, herunder søvn,
måske toiletbesøg og spisning, samt håndtering af sygdomsrelate-

Reservekapacitet: Forskellen mellem en persons maksimale
fysiske kapacitet og kravet ved udførelse af daglige gøremål.
(12)

rede aktiviteter såsom sårskift, kateteranlæggelse, opkastning,
hoste, opspyt, undersøgelser, og i nogle afdelinger samtaler og
stuegang. De etiske, æstetiske og hygiejniske ulemper ved at spi-

Måltidets sociale rammer har betydning for psykisk velbefindende

se på sengestuen er åbenlyse. Dertil kommer, at såfremt maden

En dansk undersøgelse blandt plejehjemsbeboere og borgere, der
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Spisemiljø og patientstøtte under måltider

n Ro og almindelig samtale.
n Ingen samtale om patienter eller private samtaler personale imellem.
n TV og radio er slukket under måltidet.
n Der udpeges værtinder. Det tilstræbes, at 3 værtinder er i dagligstuen fra starten af måltidet. Til middag er en værtinde opøser. De øvrige værtinder sidder blandt patienterne og spiser med. Der gøres plads ved bordene ved at lægge kort med teksten ”reserveret til personale”.

n Personale, som ikke er værtinder, opholder sig ikke i spisestuen og må ikke tage eller spise mad under måltidet.
n Personale, som har ansvar for patienter, der ikke kan komme i spisestuen, skal bestille mad ved ”opøser værtinden” inden kl. 12.
n Kl. 12 uddeles mad til patienter på stuerne. Derefter lukkes døren mellem spisestue og gang, og der uddeles mad til patienter, der spiser i spisestuen.

n Patienter, som har brug for hjælp til at spise, skal som udgangspunkt have personale med i spisestuen.
n Patienterne placeres ved borde, der ikke er i umiddelbar kontakt med madvognen, for derved at skabe plads ved madvognen.
n Det tilstræbes, at der ikke gøres: Blodprøvetagning, blodsukkertagning, blodtransfusion eller stuegang ved bordet. Hvis dette er absolut nødvendigt, følges patienten væk fra bordet (eventuelt bruges stoleløfteren). Hvis blodtransfusion er absolut nødvendig, tildækkes blodposen.
http://e-dok.rm.dk/e-dok/e_700312.nsf/UI2/BAE6895AB7B18F91C12579B1004CE4BD?OpenDocument

spiste på et lokalcenter viser, at de sociale rammer har betydning

hjælpes tilrette af en ”middagsværtinde”. Under måltidet er der

for, om måltidet bliver en god oplevelse (10), som igen påvirker

personale til stede, som spiser sammen med, støtter og vejleder

den enkeltes psykiske velbefindende. WHO omtaler det sårbare

patienterne. Maden anrettes i skåle og på fade. Patienterne kan

menneskes følelse af tab af identitet og uafhængighed i forbindel-

bestille det måltid, de ønsker, som øses op og serveres for dem.

se med mad og måltider på hospital og anbefaler, at retningslinjer

Det har været nødvendigt at lukke sengepladser for at skabe

for arbejdsgange vedrørende mad og måltider støtter bevarelse af

plads til spisestuerne. Vi åbnede den første spisestue i 1998 ved

personlig identitet, selvagtelse og selvbestemmelse (3). Et eksem-

at nedlægge en 4-sengsstue, og siden er der nedlagt en 6-sengs-

pel herpå er den instruks, vi har udarbejdet i Geriatrisk Afdeling,

stue. Sammen med et integreret tværfagligt samarbejde og opfølg-

AUH, omhandlende spisemiljø og patientstøtte under måltiderne

ning efter udskrivelse, har ordningen halveret indlæggelsestiden,

(11). Instruksen beskriver bl.a. personalets ansvar og adfærd

så den i dag er nede på 7 dage i gennemsnit. Integreret tværfag-

under måltidet og har til formål at sikre rammer for måltidet, som

ligt samarbejde indebærer, at fysioterapeuter og ergoterapeuter er

styrker de sociale, fysiske og ernæringsmæssige indsatser for pati-

til stede i afdelingen dag, aften og weekend. Opfølgning efter

enterne. I alle hospitalets andre rum har de sundhedsprofessio-

udskrivelsen betyder bl.a., at patienter behandles i eget hjem, og

nelle en hævdvundet ret til at bestemme over patienternes krop

forløbet først afsluttes, når vi er sikre på at sundhedsprofessionelle

og personlige rum. Spisestuen er et ”behandlingsneutralt” rum,

i kommunen har overtaget opgaverne.

som gøres indbydende med duge, servietter og blomster. Når
patienterne ankommer til spisestuen, bydes de velkommen og
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Ulemper ved spisning i spisestue

Resume

Der må altid tages individuelle hensyn, for nogle patienter eller

I Geriatrisk Afdeling, AUH, indtager patienterne alle dagens målti-

situationer passer ikke til måltider i spisestuen. Det kan fx være

der i spisestuen iført eget tøj. Dette har ernæringsmæssige og

patienter, som må skærmes i spisesituationen. Eksempelvis pati-

sociale fordele, som styrker integritets-, identitets- og selvværdsfø-

enter med kognitive problemer, som har svært ved at være sam-

lelsen. At trække i tøjet og gå til spisestuen medvirker desuden til

men med andre, eller apopleksipatienter med synkeproblemer.

at vedligeholde fysiske funktioner og daglige færdigheder under

Løsningen er, at disse patienter indtager måltiderne i et andet rum

indlæggelse. Spisestuen gøres indbydende med duge, servietter

sammen med et personalemedlem. Et andet eksempel er patien-

og blomster. Et tværfagligt personale støtter og vejleder patienter-

ter, som er længe om morgentoilettet, udtrættes og derfor først vil-

ne under måltiderne. Sammen med andre tværfaglige initiativer

le få morgenmad langt op ad formiddagen. Løsningen for disse

har dette medvirket til, at indlæggelsestiden i Geriatrisk Afdeling

patienter er, at morgenmaden serveres på stuen, inden de kom-

er halveret til i gennemsnit 7 dage.

mer i tøjet og går på badeværelset. En anden ulempe er, når der
opstår mave-tarm infektion i afdelingen, for den spredes hurtigt i

jetpeder@rm.dk

spisestuen. Så må spisestuen lukkes, indtil infektionen er ovre.
Trods de få ulemper overskygges de langt af fordelene, og vi kan
anbefale, at andre afdelinger for ældre patienter indretter spisestuer med personalestøtte.
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Af Rikke Lunau Storm, klinisk diætist/projektleder hos rikkestorm.dk og Kirsten Thal-Jantzen, klinisk diætist, Frederiksberg Hospital/dietica.dk

Projekt opfølgende hjemmebesøg med
ernæring - Individuel tilrettelagt ernæringsindsats ved udgående klinisk diætist
Risikoen for genindlæggelser er generelt stor, når ældre

En ernæringsindsats både under og efter indlæggelse er vigtig for

udskrives fra hospitalet. Der er behov for viden om, hvordan

ældres evne til at klare sig uden hjælp. De få studier, der er publi-

en koordineret indsats mellem primær og sekundær sektor

ceret på dette område (1-3), har alle omfattet ældre i (risiko for)

kan sikre, at flere ældre genvinder kræfterne hurtigt efter
hospitalsindlæggelse. Institut for Human Ernæring,
Københavns Universitet, gennemførte i samarbejde med

dårlig ernæringstilstand og derfor primært fokuseret på at måle
effekten af ernæringstilstanden. Effekten har været begrænset,
hvilket formentlig har skyldtes manglende individuel tilrettelæggelse af indsatsen og deraf følgende manglende compliance (4).

Medicinsk Afdeling O, Herlev Hospital, i 2011 et projekt
om opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse med fokus

Individuel tilrettelæggelse af ernæringsindsatsen er formodentlig af

på ernæring. 152 borgere blev inkluderet, og 118 borgere

afgørende betydning for de ældres compliance. Det ses i under-

gennemførte interventionen. Projektet blev støttet af

søgelsen, ’Posthospitalsernæring koordineret ved udgående kli-

Sygekassernes Helsefond og Trygfonden. Resultatet af
indsatsen publiceres ved forskellige kongresser og møder
i løbet af foråret og sommeren 2012. Vi vil med denne
artikel beskrive diætistens rolle i projektet.

nisk diætist’, som blev støttet af Sundhedsstyrelsen i forbindelse
med ’Bedre mad til syge’ - indsatsen. Resultaterne viste, at det
var ’muligt at opnå markante ændringer i underernærede ældre
patienters ernæringsforhold via individuel vejledning og kontrol af
en udgående klinisk diætist’. Resultaterne viste også, at der gennemgående var stor succes med at fastholde og motivere deltagerne (5).

Rikke Lunau Storm

Kirsten Thal-Jantzen

Ernæring alene gør det ikke. Både ’Bedre mad til syge’ -undersøgelsen (5) og de øvrige publicerede studier (1-3) har primært haft
fokus på en indsats i form af ernæring – uden skelen til de mange
andre problemstillinger, der kan opstå i forlængelse af en indlæggelse. Risikoen for genindlæggelser er generelt stor, når ældre
udskrives fra hospital. For at reducere denne risiko har en rapport, udarbejdet for FOKUS, anbefalet at inddrage de eksisterende aktører i primærsektoren i en langt mere systematisk og koor-

Baggrund

dineret opfølgning (herunder specielt hjemmesygeplejen og prak-

Projektets formål var at undersøge, om opfølgende hjemmebesøg

tiserende læge) (6). Anbefalingerne er bl.a. baseret på to interven-

med fokus på ernæring kan have en gavnlig effekt på svage ældre

tionsstudier ’OpBS’ (opfølgende hjemmebesøg til ældre efter

patienters funktionsevne, velbefindende og genindlæggelseshyp-

udskrivelse fra sygehus) (7) og ’Følge-hjem projektet’ (6), som

pighed, hvis der laves en koordineret indsats mellem praktiseren-

begge har påvist, at antallet af genindlæggelser kan reduceres

de læge og klinisk diætist efter udskrivelse. Anne Marie Beck,

betragteligt.

seniorforsker og klinisk diætist, var projektansvarlig, og klinisk
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diætist Rikke Lunau Storm og klinisk diætist Kirsten Thal-Jantzen

I ingen af de to studier har der været specifik fokus på ernæring.

foretog de opfølgende hjemmebesøg hos deltagerne i indsatsgrup-

Det vil være forventeligt, at en indsats, der både har fokus på

pen. Borgeren blev vejledt ud fra principperne i FaKD’s ramme-

ernæring og de mange øvrige problemstillinger, vil kunne opnå

plan ’Individuel diætbehandling med ernæringsterapi’. Formålet

endnu mere overbevisende resultater, end der hidtil er set.

med den individuelle ernæringsterapi var at sikre, at borgeren i

Deltagernes praktiserende læge er derfor blevet inddraget.

ernæringsmæssig risiko fik dækket sit ernæringsbehov.

Hjemmeplejen ønskede ikke at medvirke i projektet.
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Design af Projekt opfølgende hjemmebesøg
Designet er et 12 ugers randomiseret, kontrolleret interventionsstudie. Kontrolgruppen følges op af praktiserende læger, og interventionsgruppen følges op af både praktiserende læge samt en
klinisk diætist. Der blev inkluderet 152 patienter, og 118 gennemførte studiet. Deltagerne blev tilfældigt fordelt til de to grupper
efter fødselsdato.
Inklusionskriterierne for undersøgelsen var alle ældre patienter
(65+) i ernæringsmæssig risiko, screenet af en projektmedarbejder efter kriterierne i primær screeningens fire kriterier i NRS2002
på de geriatriske medicinske afdelinger på Herlev hospital. De
ældre var bosiddende i de tre kommuner: Herlev, Rødovre eller
Gladsaxe og var indlagt i minimum to dage. Eksklusionskriterierne
for undersøgelsen var ældre, der lider af senil demens eller termi-

lisme etc.) vægtudvikling, almene tilstand, aktivitetsniveau, sociale

nal sygdom, ældre som ikke kan forstå dansk, samt de, der

relationer og udfordringer i hverdagen. Vi medbragte en vægt, så

opholder sig på plejehjem eller ikke er i stand til eller villige til at

borgeren kunne vejes og spurgte til højde for at beregne BMI. Vi

give informeret samtykke.

optog kostanamnese baseret på kosthistorisk interview. Eventuel
leverance fra madservice blev noteret i forhold til energiindhold.

Det primære resultat parameter er forekomsten af genindlæggelser

Aktuelt kostindtag, fødevarevalg og måltidsfrekvens blev vurderet

i interventionsgruppen og kontrolgruppen. Sekundære resultater er

og dannede grundlag for den individuelle vejledning.

ændringer i kropsvægt, muskelstyrke, livskvalitet og rehabiliterings
kapacitet.

For at opnå dette, var der i flere tilfælde brug for at supplere med
ernæringspræparater, såsom tilskudsdrikke. Ved hjemmebesøge-

For nærmere detaljer: Se protokolartikel publiceret på

ne medbragte vi en køletaske med smagsprøver på forskellige til-

www.biomedcentral.com (8).

skudsdrikke, så borgeren kunne smage sig frem til sin præference. Nutricia og Fresenius Kabi havde venligst sponsoreret til-

Første hjemmebesøg

skudsdrikke, som vi kunne bruge som smagsprøver. Under vej-

Diætistens funktion var at følge op på ernæringstilstanden og

ledningen noterede vi forslag til ændringer i dagskosten med hen-

iværksætte en individuel ernæringsindsats som beskrevet for

blik på at få dækket borgerens energi- og proteinbehov. Særlig

’Bedre mad til syge’ projektet (5). Ved første hjemmebesøg spurg-

fokus var der på at fordele protein over dagens hovedmåltider og

te vi ind til borgerens indlæggelsesdiagnose, sekundære diagno-

foreslå 2-3 mellemmåltider.

ser (med henblik på problemer med indtag, absorption, metabo-
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Rekruttering af deltager på Herlev Hospital. Fordeling i hhv kontrol- og indsatsgruppe
Hjemmebesøg af projektmedarbejder mhp. registrering af baseline data
Første hjemmebesøg af klinisk diætist og praktiserende læge
Evt. telefonkontakt til deltagere mhp. opfølgning på kostindtag og vægtudvikling
Andet hjemmebesøg af klinisk diætist og evt. praktiserende læge – opfølgning på vægt og kostindtag. Evt. justering af plan
Evt. telefonkontakt til deltagerne mhp. opfølgning af kostindtag og vægtudvikling
Tredje hjemmebesøg af klinisk diætist og evt. praktiserende læge – opfølgning på vægt og kostindtag. Evt. justering af plan
Hjemmebesøg af projektmedarbejder mhp. registrering af data efter 12 ugers intervention
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Vejledning i hjemmet

PAL og 1,3 i vægtøgningsfaktor ved utilsigtet vægttab.

Vejledningen foregik i hjemmet, og trygge rammer dannede såle-

Proteinbehovet blev beregnet til 1,5 g/kg legemsvægt (9). Vi

des et godt udgangspunkt for en samtale om madens betydning i

beregnede det aktuelle kostindtag ved brug af kostberegningspro-

forhold til at komme til kræfter efter et hospitalsophold. Den ældre

grammet Winfood 4.0 og noterede den kliniske situation og

skal opfordres til at drøfte sine forventninger, stille spørgsmål og

behandlingsplan ved journalføringen.

fortælle om de udfordringer, der er i hverdagen i forhold til at få
spist nok. Det er her vigtigt at fornemme, om den ældre har svært

Mødet med den ældre

ved at håndtere hverdagen og mangler en følelse af sammen-

Det var en positiv oplevelse at arbejde med den ældre borger, og

hæng. Det er også særdeles vigtigt at afklare, om der er sekundæ-

følelsen af at kunne gøre en forskel var meget motiverende. Vi

re diagnoser, der har indflydelse på kostindtaget. Ved at bruge tid

blev oftest mødt af en ældre, som havde glædet sig til, at vi skulle

på at sætte sig ind i den ældres situation, kan vi som diætister til-

komme på besøg, samt komme igen og som var meget lydhør og

føre ny viden, der ikke kun har teoretisk betydning, men også kan

samarbejdsvillig. Ikke sjældent blev vi budt på kaffe og gerne af

omsættes til praksis.

det fine porcelæn.

Anden og tredje hjemmebesøg

De fleste af deltagerne i undersøgelsen var født i 20’erne eller

Ved de opfølgende besøg blev der påny optaget kostanamnese og

30’erne. Det er en generation, der er vokset op med mådehold

fulgt op på de kostforslag, vi havde talt om ved første samtale.

og som er vant til at spise råvarer, der er i sæson. Det er også en

Borgeren blev også vejet. Det var samtidig en støttende og

generation, der er vokset op med selv at lave mad, og som sjæl-

opmuntrende vejledning, hvor vi lyttede til de udfordringer, der var

dent spiser færdigretter. Selvom flere var glade for madservice,

i hverdagen og anerkendte den ældre for at gøre en indsats. For

skærpede maden ikke appetitten på samme måde, som den

det oplevede vi, at de gjorde. Det var vores generelle indtryk, at

hjemmelavede mad. Nogle klagede over kødkvaliteten og havde

de ældre skal opfordres til at spise lidt mellem måltiderne, idet

svært ved at tygge det. Af parametre, udover sygdom, der gjorde,

mange er vokset op med tre faste måltider og en kop kaffe med

at den ældre ikke fik nok at spise, var for nogle ensomhed, da

en småkage om eftermiddagen. For mange var tilskudsdrikkene

måltidet for de fleste har en social betydning. Stor betydning har

et velkomment og overskueligt mellemmåltid. Det var vores erfa-

ligeledes den ældre generations indgroede vane med at rationere

ring, at rådet om at drikke mælk til måltiderne frem for vand,

maden, således at et par kartofler og et stykke kød fra portionen

samt spise et par kiks eller lidt brød med ost om eftermiddagen

blev taget fra til frokostmaden næste dag.

frem for en småkage, var overskuelige ændringer. At udskifte
småkagen med et marcipanbrød var også for mange en succes.

Journalføring
Efter hvert besøg dokumenterede vi vejledningen i Google
Documents. Hele projektgruppen havde adgang til disse data.
Energibehovet blev beregnet ud fra Harris & Benedict med 1,3 i
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Vi kunne erfare, at det er en fordel som diætist at have en god

åbner mulighed for at forstå den ældres handlerum. Vi blev hos

indsigt i metodik, når man arbejder med den ældre borger. Retter

de fleste mødt med åbne arme og en taknemmelighed over, at vi

som stuvninger, opbagt sovs, æblegrød med fløde etc. indikerer,

tager os tid til at lytte, forstå og vejlede.

at den ældre er ressourcestærk, hvad angår madlavning og derigennem får dels varieret, men endnu vigtigere energitæt mad.

En klinisk diætist kan sikre, at alle grupper i ældreplejen får
undervisning om ernæringens betydning i alderdommen og er

Det er ligeledes en generation, der har respekt for autoriteter, og

bevidst om at kunne rådgive om ernæring. Opfølgende hjemme-

et besøg af lægen var oftest for meget, da de ikke ville være unø-

besøg hos undervægtige ældre foretaget af en klinisk diætist kan

digt til besvær for lægen. Derfor valgte mange selv at konsultere

være en stor hjælp til hjemmeplejen og kan betyde sundere,

lægen, når de alligevel skulle derhen i anden henseende. Dette

raskere og mindre plejekrævende ældre, der måske på sigt kræ-

bevirkede, at vi oftest var alene på besøg hos den ældre og i ste-

ver mindre pleje som følge af en forbedret ernæringstilstand.

det ringede sammen med lægen, før eller efter besøget.

Perspektivering
Konklusion

Man har fra politisk side fået øje på problemstillingen omkring

Vi oplevede, at de ældre gik op i at spise flere måltider, og at de

undervægtige ældre, og der sættes løbende projekter i gang, som

havde fået en handlingsorienteret viden, der betød, at de fik øget

gennemføres af ildsjæle. Disse projekter sikrer dog sjældent en

kostindtaget både i form af mellemmåltider og ernæringsdrikke.

permanent forankring af en optimal ernæringspleje. Ernæringen er
livsvigtig, men overlades til ildsjæle. De gode politiske hensigter

Ældre mennesker har en anden holdning til spisefrekvensen end

om forebyggelse overfor svækkede ældre kunne med fordel for-

yngre. De kommer fra en tid, hvor man ikke spiste udenfor målti-

ankres kommunalt i kraft af diætetisk opfølgende hjemmebesøg.

derne. At spise små, let tilgængelige mellemmåltider og endda

Vi håber, vores indsats vil give inspiration til et mere konstruktivt

betragte en ernæringsdrik som et måltid, kan være forbundet med

samarbejde mellem kommunale diætister, hjemmeplejen og

udfordringer. Forståelsen af mellemmåltidernes betydning for suf-

hospital. Med tilbuddet i primærsektoren om hjemmebesøg ved

ficient kostindtag er central i vejledningen af de ældre. Der ligger

udgående diætist og stærkere samarbejde mellem praktiserende

en stor opgave for diætisten i at få borgeren til at gøre alle målti-

læge og kommunal diætist kan hospitalet med god samvittighed

der lige vigtige.

sige ”Kom godt hjem!” til patienten.

Den kliniske diætist kan ikke tvinge den ældre til en bestemt livs-

rikke@rikkestorm.dk

stil, men give de ældre en handlingsorienteret viden, der giver
dem muligheden for et godt liv. Det er vores klare indtryk gennem

kthaljantzen@msn.com

de mange hjemmebesøg, vi har foretaget, at besøgene også har
en stor social betydning. Det at give sig tid til at lytte til den ældre
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Geriatr. 2011; 11: 90.
Pedersen AN, Ovesen L (2009): Anbefalinger for den danske institutionskost. København: Fødevarestyrelsen
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ü Forhøjet kolesterol
- og er 100 % naturligt

HUSK® er 100 %
naturligt og består af
frøskaller fra den
indiske plante Plantago
ovata, der har et højt
indhold af ﬁbre (85 %).

®

PRODUCTS
www.husk.dk

HUSK Psyllium-frøskaller, pulver / kapsler, er et 100 % naturligt fiberprodukt, som består af skallerne fra planten
Ispaghula Husk. HUSK® Psyllium-frøskaller er et naturlægemiddel ved forstoppelse og træg mave. Naturlægemiddel
ved ublodig diarré i kortere tid (2-3 dage). Naturlægemiddel ved behov for øget fiberindtag, f.eks. som supplement ved
irritabel tyktarm, når anden årsag til symptomerne er udelukket. Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af
lettere hyperkolesterolæmi som supplement til diæt. Behandling skal foregå i samråd med læge. HUSK® Psylliumfrøskaller bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. HUSK® Psyllium-frøskaller skal altid indtages
med rigeligt væske. For ringe væskeindtagelse kan medføre forstoppelse. Dosering: Ved forstoppelse, midlertidig diarré
samt irritabel tyktarm: Voksne 3-5 g (2-3 måleskeer) eller 6-10 kapsler morgen og aften, Børn over 6 år 1,5 g (1 måleske)
eller 3 kapsler morgen og aften. Ved lettere forhøjet kolesterol: Voksne 5 g (3 måleskeer) eller 10 kapsler morgen og
aften. HUSK® Psyllium-frøskaller nedsætter transporttiden i tarmen og kan muligvis påvirke optagelsen af anden
medicin. Bør derfor indtages 1-2 timer før indtagelse af anden medicin. Fiberindholdet kan, især i de første dage, give
mavesmerter, oppustethed og øget tarmluft. Allergiske reaktioner kan forekomme i sjældne tilfælde. Læs altid
indlægssedlen grundigt igennem inden brug. Vejl. Priser (januar 2012): Pulver: 200g kr. 51,95; 450g kr. 104,95; 1000g:
kr. 202,95. Kapsler: 225 stk.: kr. 129,75.

Af Birthe Stenbæk Hansen, klinisk diætist, cand. scient. i klinisk ernæring og Irene Harboe Brandt, sundhedskonsulent, projektleder - Forebyggelsesteamet,
Sundhedscentret, Frederiksberg Kommune

Systematisk indsats overfor småtspisende
ældre i Frederiksberg Kommune
Politikerne i Frederiksberg Kommune ved, at den rette
ernæring er afgørende for en god alderdom, og har derfor
afsat midler på budgettet 2012 og 2013 til en målrettet
ernæringsindsats overfor svage ældre. Forhåbentlig vil indsatsen vise sig at være gavnlig for den ældre, men på sigt
også for samfundet og for Frederiksberg Kommune. Målet
er, at den ældre kan forblive herre over eget liv ved at bibe-

Irene Harboe Brandt

Birthe Stenbæk Hansen

holde sin funktionsevne.
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Med stigende alder mindskes kroppens væskeindhold, muskelmasse, muskelstyrke og knoglemasse, mens kroppens indhold af
fedt øges (3).

Frederiksberg Kommune
Antallet af borgere over 65 år stiger støt og roligt og forventes på

Umiddelbart er konsekvenserne af underernæring for ældre de

landsplan at udgøre ca. 25 pct. af hele befolkningen i 2035 (1). I

samme som for yngre, men dog langt alvorligere for de ældre,

gennemsnit vil en kommune via hjemmehjælpen være i kontakt

pga. den nedsatte reservekapacitet og den ændrede kropssam-

med 22 pct. af alle borgere, der er fyldt 65 år, og 49 pct. af alle

mensætning. Samtidig bliver den fintmærkende appetitregulering

borgere, der er fyldt 80 år. Ca. 5 pct. af alle borgere i Danmark

mindre følsom med alderen, hvilket medfører, at energiindtagel-

over 65 år bor i plejebolig. Dog stigende med alderen, således at

sen ikke automatisk tilpasses energibehovet (3). Vægttab uanset

det er omkring 1/3 af borgerne over 90 år (2).

størrelse har alvorlige konsekvenser for skrøbelige ældre, i form af
tab af fysisk, mental og social funktionsevne. Følgerne af underer-

Faktaboks:
Frederiksberg Kommune, 2012
I alt 100.214 borgere
+65 år: 17.036 (ca. 17 pct.)
+65 år visiteret til hjemmehjælp: 3.390 (ca. 20 pct.)
+65 år visiteret til madservice: 650 (ca. 4 pct.)
+65 år i plejebolig: 814 (ca. 5 pct.)

næring er bl.a. tab af muskelmasse, svækket immunforsvar, nedsat sårheling, infektioner, øget hyppighed af fald og risiko for
udvikling af liggesår. De psykiske følger er bl.a. træthed, apati,
svækket hukommelse og depression. Ligesom ældre har svært
ved at genvinde deres vægt, har de også vanskeligt ved at genvinde muskelstyrken og dermed funktionsevnen (3). Herudover øger
et utilsigtet vægttab, uanset størrelse, også risikoen for sygdom og
død. Det er fakta, at sygeligheden stiger med alderen – en sygelighed, som ofte kræver hospitalsindlæggelse. Og vi ved, at selv korte hospitalsophold reducerer funktionsevnen hos ældre (4).

Fysiske fakta

Mange ældre i plejebolig og i hjemmeplejen har problemer med at

Med alderen sker der ændringer i kroppen, som resulterer i en

holde vægten. For eksempel er 16 pct. af alle ældre i plejebolig

forringelse af kropssammensætningen og dermed funktionsevnen.

undervægtige, og mere end halvdelen taber sig utilsigtet i vægt.
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Det betyder, at de er i risiko for at trives dårligt, at få ringe livskva-

med en projektleder fra forebyggelsesteamet (se faktabokse).

litet og har større risiko for at blive syge. Det kan også have sam-

Den indledende opgave er at beskrive den systematiske indsats,

fundsøkonomiske konsekvenser, fordi ældres nedsatte trivsel og

hvoraf nogle af målene bl.a. er at:

øgede sygelighed øger behovet for pleje (5).
n afdække den eksisterende ernæringsindsats i hjemmepleje,

Sundhedspolitik 2011-2015
Politikerne i Frederiksberg Kommune har i budgetaftalen for 2012
afsat midler til en indsats rettet mod småtspisende +65-årige.
Beslutningen om at styrke indsatsen sker dels på baggrund af

hjemmesygepleje og i plejeboliger
n kompetenceudvikle frontpersonalet til opsporing af småtspisende ældre
n styrke samarbejdet mellem Frederiksberg Hospital, praktiseren-

kommunens sundhedspolitik (6), som har det mål, at antallet af

de læger samt andre aktører i kommunen i forhold til en samlet

småtspisende +65-årige nedbringes, dels for at nedbringe antallet

ernæringsindsats

af genindlæggelser, som er en del af Sundhedsaftalerne med
Region Hovedstaden. Med indsatsen får Frederiksberg
Kommune mulighed for at leve op til anbefalingerne fra Europarådet (7) samt efterleve de ernæringsmæssige akkrediteringsstan-

Invitation fra Socialstyrelsen

darder for det kommunale sundhedsvæsen (8) (se faktaboks).
Faktaboks:

Herre over eget liv
Frederiksberg Kommune har overordnet et ønske om, at borgeren
forbliver ”herre over eget liv” og selvhjulpen så længe som muligt.
Ved at yde borgeren hjælp til selvhjælp, og hurtigt bistå med støtte

Frederiksberg Sundhedscenter huser for nuværende forebyggelsesindsatserne, genoptræning og rehabilitering. På sigt vil også en
sygeplejeklinik flytte ind i Sundhedscentret.
Forebyggelsesteamet består af 26 medarbejdere – nu med 4 kliniske diætister. De 3 øvrige diætister varetager den individuelle

Faktaboks:

diætbehandling af borgere med udvalgte diagnoser samt ernæ-

DDKM har opsat tre akkrediteringsstandarder for det kom-

ringsundervisning specifikt i forbindelse med forløbsprogrammer-

munale sundhedsvæsen indenfor ernæring (8), som kom-

ne for kroniske syge.

munerne kan vælge at efterleve:
1) Ernæringsberegning af kostform
2) Ernæringsscreening

Efter Frederiksberg Kommunes udmelding af indsatsen, målrettet

3) Ernæringsplan

småtspisende ældre, modtog Frederiksberg Kommune en invitation fra Socialstyrelsen om at deltage i et ”Cost-effectivness studie
af ernæringsindsats blandt svage underernærede ældre”.

til at genoprette et funktionstab fx efter længerevarende sygdom,

Socialstyrelsen har lavet dette udbud, fordi der på nuværende

får borgerne en mulighed for at generhverve deres selvhjulpen-

tidspunkt ikke er evidens for, at en ernæringsindsats, målrettet

hed, samtidig med at sundhed og livskvalitet øges. En individuel

småtspisende ældre, er cost-effektiv og som opfølgning på projek-

ernæringsindsats målrettet den skrøbelige ældre har en gavnlig

tet God Mad-Godt liv (se www. Servicestyrelsen.dk).

effekt – ikke alene på vægten, men også på de ældres overlevelse
(9).

Via udbud har Socialstyrelsen valgt et konsortium bestående af

Til at varetage indsatsen er der afsat midler til ansættelse af en

Foreningen af Kliniske Diætister, FaKD (med Anne Marie Beck

projektansat klinisk diætist i 2 år, som indgår i en projektgruppe

som ophavsmand), Anvendt Kommunal Forskning, AKF og
Økonomisk Institut på Københavns Universitet, KU til at løse
opgaven. Socialstyrelsen har afsat 1,5 million kr. til studiet og pro-

Faktaboks:

jektperioden løber fra maj 2012 til september 2013.

Den systematiske indsats, målrettet småtspisende ældre, er

Socialstyrelsen havde brug for en kommune til projektet, som var

knyttet op på Frederiksberg Kommunes projektmodel.

parate til at gøre en indsats overfor deres svage underernærede

Frederiksberg kommune har udviklet en egen projektmodel,

ældre. Derfor henvendte de sig til Frederiksberg Kommune.

som benyttes ved alle tværgående projekter.
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Formål med cost-effectivness studiet

Perspektivering

Socialstyrelsens formål med studiet er at undersøge, om der er et

Den intensiverede ernæringsindsats overfor småtspisende ældre i

gevinstpotentiale ved at gennemføre en ernæringsindsats blandt

Frederiksberg Kommune er en forlængelse af allerede eksisteren-

svage ældre, og om de svage ældre således opnår en forbedret

de initiativer:

ernæringssituation, funktionsevne og forbedret livskvalitet. Studiet

n Individuel ernæringsterapi via lægehenvisning ved klinisk

skal gennemføres blandt svage, småtspisende ældre i hjemmeplejen og på to plejecentre (1 selvejende og 1 kommunalt).

diætist til borgere med utilsigtet vægttab
n Faldforebyggelse
n Forebyggende hjemmebesøg

Ja til Socialstyrelsen

n Projekt ” Træning til hverdagen”

Frederiksberg kommune takkede ja til tilbuddet fra Socialstyrelsen

Det er ambitionen, at forebyggelse af småtspisende ældre bredes

og får dermed mulighed for at indgå i en systematisk indsats, der

ud i hele kommunen, således at alle fagpersonaler, der arbejder

samtidig bygger på evidens og inddrager effektmål. Og netop

med ældre, har fokus på at identificere ældre i risiko for dårlig

effektstyring er et fokusområde i Frederiksberg Kommune. Med

ernæringsstatus og kan handle herpå.

studiet får vi svar på, om uddannelse af nøglepersoner blandt
frontpersonalet samt tilknytning af ernæringsfaglig ekspertise kan

biha05@frederiksberg.dk

øge livskvalitet og forbedre funktionsevnen hos de svage ældre.

irbr01@frederiksberg.dk

Forhåbentlig vil studiet vise, at der er et gevinstpotentiale ved at
gennemføre en ernæringsindsats overfor småtspisende ældre,
således at resultaterne kan bruges som aktiv forandringsagent i
praksis i alle landets kommuner.

Referencer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sundhedsstyrelsen. Styrket indsats for den ældre medicinske patient 2011(findes på sst.dk)
Sundhedsstyrelsen. Idé- og inspirationsoplæg for samarbejdet mellem plejecentre og almen praksis, 2011 (findes på sst.dk)
Ingerslev J, Beck AM, Bjørnsbo KS, Hessov I,Hyldstrup L, Pedersen AN.. Ernæring og aldring. Ernæringsrådet 2002;28 (findes på meraadet.dk)
Alley DE et al. Hospitalization and change in body composition and strength in a population-based cohort of older persons. J Am Geriatr Soc. 2010; 58:2085-91
Kjær S, Beck AM. Udvikling af et redskab til ernæringsvurdering og behandling af ældre. DTU 2010 (findes på serviscestyrelsen.dk)
Frederiksberg Kommune, Sundhedspolitik 2011-2015
Arvanitakis M, Coppens P, Doughan L, Van Gossum A. Nutrition in care homes and home care: recommendations - a summary based on the report approved by
the Council of Europe. Clin Nutr. 2009;28:492-4966.
8. DDKM, januar 2011, Den danske Kvalitetsmodel, Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen (findes på IKAS.dk)
9. Milne AC., Potter J, Vivanti A, Avenell A: Protein and energy supplementation in elderly people at risk from malnutrition (Review). Cochrane Database of Systematic
Reviews 2009; Issue 2. Art. No.: CD003288. DOI: 10.1002/14651858.CD003288.pub3.
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tilstrækkeligt indtag på daglig basis i hele den nødvendige periode.
Produktserien er sammensat med henblik på at opnå en optimal smagsoplevelse - både med vand, som drys og ved direkte indtagelse på en ske.
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Kontakt os for yderligere information og rekvirering af gratis vareprøver

DRIK SylliFlor
DRYS SylliFlor
SPIS SylliFlor

®

er let at røre op og indtage i vand, juice el. anden væske.

®

er sprødt og kan drysses ud over yoghurt el. lign.

®

kan indtages på en ske og skylles ned med rigeligt vand.

Biodane Pharma A/S
DK-Gesten + 45 75 55 57 77
SPØRG PÅ APOTEKET
eller køb på www.biodanepharma.com

Af Sofie Nawrocki Anker, klinisk diætist og Nanette Borges, kultursociolog og leder af Hvidovre SundhedsCenter

Diætist underviser kommunens
sundhedsfaglige personale
Efteruddannelse af sundhedsfagligt personale forventes at

De småtspisende

bidrage til, at færre borgere bliver underernærede, at flere

Mange borgere i hjemmeplejen havde en udtalt dårlig ernærings-

borgere får bedre livskvalitet og mobilitet, samt at færre

status og en livstruende lav vægt. Et stigende antal borgere var

(gen)indlægges.

nyudskrevne fra hospital. Der var derfor behov for et større fokus
og mere viden om, hvad udfordringerne bestod af og ikke mindst,
hvad man kunne gøre for at hjælpe borgerne til at vende den
negative udvikling.

Sofie Nawrocki Anker

Det blev besluttet at afsætte ressourcer til kompetenceudvikling. I
Nanette Borges

praksis betød det, at én af SundhedsCentrets diætister afsatte tid
til at undervise ældreplejens sundhedsfaglige personale. I undervisningen blev der fokuseret på kost til de småtspisende borgere,
herunder hvilke faresignaler, personalet skulle være opmærksom
på, så der kunne gribes ind, inden borgeren fik en livstruende lav
vægt. Undervisningens formål var desuden at synliggøre diætiI 2010 blev 35 småtspisende borgere henvist til de kliniske diæti-

stens rolle i det tværfaglige samarbejde og fortælle om de mulig-

ster i Hvidovre Kommunes SundhedsCenter af praktiserende

heder, det sundhedsfaglige personale har for at hente råd hos

læge/hospitalslæge. Dette tal var i 2011 steget til 85. Stigningen

diætisten. Målet var at opnå bedre livskvalitet og mobilitet for bor-

skyldes en bevidst kommunikationsstrategi – én af kommunens

gerne samt at forhindre (gen-)indlæggelser og yderligere sygdom.

diætister underviste kommunens sundhedsfaglige personale om
kost til småtspisende, samt hvordan man opsporer målgruppen

KUK – kollega underviser kolleger

tidligt, så der kan gribes ind, inden borgeren får en livstruende

I 2011 deltog 104 social- og sundhedsassistenter i et uddannel-

lav vægt.

sesforløb om kronisk sygdom. Det var kompetenceudvikling med
fokus på forløbsprogrammer for bl.a. KOL og type 2 diabetes, her-

SundhedsCentret

under hvilke opgaver, der løses hos kommune, praktiserende

Hvidovre Kommunes SundhedsCenter er borgernes indgang til

læge og hospital. SundhedsCentrets kliniske diætister blev bedt

kommunale sundhedstilbud og en bred vifte af forebyggelsestil-

om at undervise i kost til kronikergrupperne, og fik i den forbin-

bud. SundhedsCentret har indsatser indenfor KRAM og kronisk

delse mulighed for at indtænke de småtspisende borgere som en

sygdom, med særlig fokus på rygestop, diætvejledning og ulighed

særlig målgruppe i undervisningen.

i sundhed. I centret er ansat tre kliniske diætister samt sygeplejersker, sundhedskonsulenter og administrativt personale.

Undervisningen om kost var meget vellykket, og ret hurtigt blev
det besluttet, at alt sundhedsfagligt personale i Hvidovre

Diætvejledning ved klinisk diætist i Hvidovre Kommune er et læge-

Kommune skulle modtage kompetenceudviklende undervisning

henvist sundhedstilbud. Borgere i Hvidovre kan henvises til diæt-

indenfor kost til småtspisende med forskellige diagnoser. For at

vejledning ved dyslipidæmi, adipositas, BMI 30-40 samt ved util-

opnå synergieffekt og skabe udvikling på tværs af personalegrup-

sigtet vægttab (ernæringsterapi). Diætisterne underviser også bor-

per, blev undervisningen gennemført på kortest muligt tid – alt

gere på kommunens diabetesskole og livsstilshold for overvægti-

personale havde modtaget undervisning efter 11 måneder.

ge, vejleder overvægtige børn og varetager ad hoc formidlingsop-

Følgende personalegrupper deltog: Social- og sundhedsassisten-

gaver. Diætisterne cykler ud og diætvejleder de borgere, der er for

ter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, fysioterapeuter,

dårlige til at møde op i SundhedsCentret, primært ernæringstera-

ergoterapeuter samt medarbejdere i visitation og boligteam, i alt

pipatienter. Den udkørende funktion svarer ca. til en fuldtidsstil-

325 medarbejdere.

ling. Hvidovre Kommunes indbyggertal er ca. 50.000.
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Undervisningsforløbet
Ledere fra forskellige enheder indgik i planlægningen af undervis-

Også den kommunale visitation har større fokus på ernæringstera-

ningen, således at undervisningsgangene rent logistisk kunne

pi. Hvidovre Kommune har et par visitatorer til at koordinere kom-

lade sig gøre, og ledernes opbakning havde stor betydning for, at

munens indsats ved hospitalernes komplicerede udskrivningsfor-

undervisningen blev en succes. Selve undervisningen til de for-

løb for ældre medicinske patienter. Visitatorerne opsporer patien-

skellige faggrupper omhandlede samme emne - kost til småtspi-

ter med behov for ernæringsterapi, og får hospitalslæge til at hen-

sende. Der blev undervist i konkrete diætprincipper, væskeanbe-

vise patienten til diætist efter udskrivelse.

falinger og motionsanbefalinger.
Effekten af undervisningen ses desuden ved, at der i 2011 blev
Undervisningen blev specifikt målrettet til den enkelte faggruppes

henvist 85 borgere med behov for ernæringsterapi, mod 35 i 2010.

hverdag med borgergruppen, så det underviste personale kunne
gå fra kurset og anvende undervisningen direkte i deres daglige

Efteruddannelsen af det sundhedsfaglige personale forventes at

arbejde. Der var tale om dialogbaseret gruppeundervisning med

bidrage til, at færre borgere (for-)bliver underernærede, at flere

10-30 personer pr. hold, og undervisningen varede 1-2 time pr.

borgere får bedre livskvalitet og mobilitet, samt at færre (gen)ind-

gang. Den kliniske diætist underviste i alt 19 gange, primært ude i

lægges.

distrikterne, men også i SundhedsCentrets lokaler. Hver fagperson
deltog i én undervisningsgang.

Fremtid
SundhedsCentret er opmærksom på, at en løbende og tilbageven-

Til undervisningen udarbejdede diætisterne pjecer på baggrund af

dende undervisning om kost til småtspisende er nødvendig, for at

Servicestyrelsens ”God mad godt liv”, Diætistforeningens ramme-

det sundhedsfaglige personale i kommunen til stadighed har den

planer for ernæringsterapi samt materiale fra Sundhedsstyrelsen

nødvendige viden og fokus på borgergruppen. På baggrund af et

og Fødevarestyrelsen. Pjecerne blev udleveret i forbindelse med

ønske fra medarbejderne gentages undervisningen i efteråret

undervisningen sammen med de PowerPoint præsentationer, der

2012. Diætisten vil derfor løbende i foråret og over sommeren

blev anvendt.

drøfte planlægning af undervisningen med hjemmeplejens gruppeledere.

Kollegaen som lærer
Valget af en specialiseret kollega, fremfor en ekstern underviser, til

Undervisningsforløbet har været til stor inspiration, og social- og

undervisning havde en række fordele:

sundhedshjælperne har udtrykt ønske om undervisning, omhandlende kost til de mange overvægtige borgere i kommunens ældre-

n Der blev hver gang anvendt nye borgercases, som kollegerne
kendte. Efter undervisningen kunne personalet gå tilbage og

pleje. Denne undervisning forventes gennemført i vinteren
2012/13.

handle.
n Underviseren kendte kommunen og rammevilkårene for arbejdet med borgerne.
n Det var muligt på stedet at lave konkrete aftaler om fremtidigt

Der er også en forventning om, at erfaringerne kan inddrages, når
Hvidovre Kommune sætter større fokus på hverdagsrehabilitering i
ældreplejen i de kommende år.

samarbejde mellem diætisten og det underviste sundhedsfaglige personale.

soa@hvidovre.dk, nbg@hvidovre.dk

n Undervejs blev der udpeget nøglepersoner, som SundhedsCentret fremover kan trække på i det daglige tværfaglige samarbejde.

Stor effekt
Alt i alt er Hvidovre Kommunes sundhedsfaglige personale blevet
dygtigere til at opspore de småtspisende borgere og sørge for at
igangsætte nødvendige tiltag. Personalet vejer nu borgerne, og
rapporterer både faresignaler og resultater til nærmeste leder og
diætist. Efter at personalet har fået sat ansigt på den kliniske

Borgere i Hvidovre kommune kan ved behov visiteres til Madservice,
hvor de kan vælge mad fra Hvidovre Centralkøkken eller Din private kok.
Hovedkosttyperne fra Hvidovre Centralkøkken er energitætte og beregnet ud fra et dagligt energibehov på 9 MJ. Borgere kan bestille hovedretter, biretter og mellemmåltider til levering to gange om ugen.
En hovedret dækker 25-30pct. af dagens energibehov
En biret dækker 15pct. af dagens energibehov
Et mellemmåltid dækker 5-10pct. af dagens energibehov

diætist, henvender de sig nu dagligt telefonisk, pr. mail eller via
journalsystemet (Rambøll Care) vedrørende borgere, som de er i
tvivl om, eller ønsker hjælp til. Personalet støtter sig desuden til
det vejledningsmateriale, de fik udleveret i undervisningen.
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Tema

Hvis borgeren er småtspisende eller grundet sygdom har behov for
anden diæt, visiteres de til den pågældende diæt via de kliniske diætister i SundhedsCentret eller egen læge.
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3. – 5. Juni:
10th Nordic Nutrition Conference, Reykjavik, Island. Se http:nnc2012.is/registration.aspx

8. juni:
21. årsmøde i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE), Rigshospitalet, Auditorium 1,
kl. 9.00-17.00. Tilmelding: Deltagergebyr, kr. 500 (dækker frokost + kaffe), indbetales til
Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr. 4 361 803 159, tilhører Klinisk Ernæring.
Studerende kan deltage for kr. 250 (uden frokost). Husk at få anført deltagernavn ved betaling via
sygehus. Desuden sendes navn, titel, arbejdssted til helle.ronneby@rh.regionh.dk med angivelse af
dato for betaling. Studerende skal endvidere oplyse studienummer eller lignende.
Tilmeldings- og betalingsfrist: 25.05.12.

13. juni:
Fresenius Kabi, kursusdag for kliniske diætister, Mødecenter Odense.

BESTYRELSESUDVALG
Forretningsudvalg: Formand Ginny
Rhodes og kasserer Helle Ronneby

8. – 11. september:

Hjemmesideudvalg: Formand Ginny

ESPEN-kongres i Barcelona. Deadline for abstracts er april 2012. Se www.espen.org

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

Augustbladet bringer
bl.a. bacheloropgaver
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Hjælp Grethe
med at genvinde
styrken

Ny Nutridrink Compact Protein
indeholder mere protein end
nogen anden ernæringsdrink i så
lille et volumen. 18 g protein og
300 kcal i 125 ml.
40% mindre volumen giver en
bedre compliance. En Nutridrink
Compact Protein to gange om
dagen, giver patienten den
nødvendige ernæring og gør det
nemmere at genvinde kræfterne.

Fødevarer til særlige medicinske formål
bør anvendes under lægeligt tilsyn.

Nutricia A/S | Rørmosevej 2a | 3450 Aller
Allerød
rø
ød | Denmark | T
Telefon:
elefon:
e
+45 70210707 | Fax: +45 70210708
E-mail: nutricia@nutricia.dk | www
www.nutricia.dk
.nutricia.dk

