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Ginny Rhodes
Formand

Mad og medicin
– et overset samarbejdsområde?
Jeg tror, vi er en hel del ernæringspro-

870.000 er i behandling med blodtryksmidler som diuretika og cal-

fessionelle, der til enhver tid godt vil stil-

ciumantagonister. 10 pct. af befolkningen har fx fodsvamp og der-

le os op og argumentere for, at mad er

med brug for antimykotika. Quinoloner – antibiotika til systemisk

medicin. Jeg tror også, at rigtig mange

brug – benyttes dagligt på vores hospitaler mod infektioner. Over

har skullet hjælpe til med råd om mad,

1,2 mill. danskere har mindst én af de fem kroniske sygdomme,

der influerer på medicin, enten ved at

svarende til ca. 30 pct. af befolkningen over 18 år.

mindske effekten af samme, eller det

Ja, man kan blive ved (er der nogle raske derude efterhånden?).

modsatte.
Bare en detalje som tidspunkt for indtagelse af medicin i forhold til
Men hvor mange ved egentlig, hvor ofte det er et problem?

mad kan have en væsentlig indflydelse på, om den givne medicin

Og hvor mange forskellige vanskeligheder, der kan ligge i

har ordentlig effekt. Hvor mange tænker over det?

kombinationen mad og medicin?

Her kunne jeg godt lige få tanken, at hvis nu der var et ordentligt
samarbejde omkring patient/borger, hvor der ikke kun blev set på

Skal jeg være ærlig, så er der et par detaljer, jeg er blevet klogere

medicinindtag, men også på kosten, så kunne der måske spares

på, efter at have læst artiklerne i dette blad. Og det har givet stof til

en del medicin, bivirkninger undgås, og en bedre compliance

en del eftertanke:

opnås?

- Får vi opdateret vores viden tilstrækkeligt på dette område?

Hvor er diætisten?

(der er heldigvis hjælp at hente, bl.a. via

Men hvad er det så, der foregår derude? Jo, diætisterne spares

interaktionsdatabasen.dk og pro.medicin.dk)

væk, og kostvejledning og diætbehandling kan man ikke som pati-

- Har vi det nødvendige materiale til vores patienter og borgere?

ent/borger på nogen måde være sikker på at få tilbudt, hverken på

- Og forstår vores patienter og borgere problemstillingerne mht.

hospital eller hjemme i kommunen.

compliance?
- Og hvordan mon det lige forholder sig med denne viden om mad

Et eksempel: En patient får konstateret tarmkræft og må i den for-

og medicin hos de faggrupper, vi samarbejder med, fx lægerne?

bindelse have en stomi. Der stilles dog i udsigt, at hvis tarmfunktionen i øvrigt normaliseres, er der ingen grund til, at dette skal være

Apropos det sidste, så minder det mig om en oplevelse, jeg selv har

permanent. Men er der hjælp til kosten? Nej, patienten overlades til

haft. Grapefrugt, som driller i så mange sammenhænge, figurerede

selv at finde ud af, hvordan kosten sammensættes bedst – og des-

i kosten som morgenmadsjuice hos en hjertepatient. Og en halv

værre gik det ikke helt optimalt, bl.a. med det, man selv kunne fin-

grapefrugt var også en favorit, ofte som dessert. Det viste sig, at

de frem til på nettet. Hospitalet kunne ikke tilbyde diætbehandling

hjertespecialisten intet viste om grapefrugt i forbindelse med hjerte-

ved diætist, men blot en ”kyndig” på området – og så i øvrigt jords-

medicin, men både læge og patient blev heldigvis klogere, og

koksuppe! Medicinsk behandling blev iværksat, igen uden sam-

kosten og medicindosis efterfølgende rettet ind.

menhæng med kosten. Patienten måtte selv forsøge sig frem, og
kun takket være, at patienten selv søgte en diætist efter hospitals-

Danskernes medicinforbrug

forløbet, blev der rettet op, så tarmfunktionen fungerer bedre, og

Selv om det blot er et lille eksempel, så sætter det tingene i per-

vægten er stigende.

spektiv, når man ser lidt på hvor mange, der faktisk er i en eller
anden form for medicinsk behandling –

Mon ikke vi kan hjælpe lægerne på deres område – lad os være
inde over ved medicinsk behandling – det vil være til stor gavn for

Omkring 100.000 danskere skønnes at være i AK-behandling.

borger og patient.

25 pct. af befolkningen skønnes at have forhøjet kolesterol, hvoraf
mange behandles med statiner.
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N O U R I S H I N G P E R S O N A L H E A LT H

Af Kim Dalhoff, MD, DMSc, Klinisk farmakologi, Bispebjerg Universitets Hospital

Interaktioner mellem mad og lægemidler

Interaktioner mellem føde og lægemidler kan føre til en

biotilgængeligheden af visse lægemidler som følge af binding til

utilsigtet nedsættelse eller øgning af lægemidlets effekt.

fiberkomponenterne (fx digoxin). Disse forhold er ofte dårligt

Konsekvenser i form af behandlingssvigt eller udvikling af
toksiske bivirkninger kan bidrage til øget sygelighed og
medføre forlængelse af behandlingstid eller indlæggelse.

belyst, og tillige anvendes flere forskellige definitioner på faste.
Generelt forstås ved ’faste’ i denne sammenhæng, at fødeindtagelse undlades i mindst en time før og mindst to timer efter lægemiddelindtagelsen.

Mekanismer bag føde-lægemiddelinteraktioner

Farmakokinetiske effektmål

Føde-lægemiddelinteraktioner kan inddeles i farmakokinetiske og

I studier af føde-lægemiddelinteraktioner er ændring i biotilgænge-

farmakodynamiske. De farmakokinetiske føde-lægemiddelinterak-

lighed som følge af fødeindtagelse et centralt farmakokinetisk

tioner, hvor fødeindtagelsen interagerer med lægemidlets absorp-

effektmål, da lægemiddeleffekten for mange lægemidler er

tion, fordeling, metabolisme eller elimination, er langt de hyppig-

korreleret til biotilgængeligheden. Biotilgængelighed afhænger af

ste. Der er kun få eksempler på betydende farmakodynamiske

lægemiddelabsorption og en eventuel first-pass metabolisme.

føde-lægemiddelinteraktioner, hvor elementer fra føden interagerer

Ændringer i omfanget af lægemiddelabsorption, enten som følge

med lægemidlet på dettes virkningssted i organismen.

af en direkte kemisk reaktion mellem lægemiddel og føde (fx
kelatdannelse), eller som følge af det fysiologiske respons på

Lægemidlets egenskaber
Lægemidlernes fysisk-kemiske egenskaber har

fødeindtagelse (fx ændring i ventrikel-pH, galdesekretion og
gastrointestinal motilitet), er den dominerende

betydning for deres potentiale for føde-læge-

årsag til betydende farmakokinetiske føde-

middelinteraktioner, og såvel forskellige læge-

lægemiddelinteraktioner.

midler fra samme stofgruppe som forskellige

Føde-lægemiddelinteraktioner, hvor kun

formuleringer af identiske lægemidler kan have

hastigheden af lægemiddelabsorptionen

vidt forskellige kemiske egenskaber, og der-

påvirkes, er hyppige, men sjældent klinisk

med forskellige føde-lægemiddelinteraktioner.

relevante. Dog kan en høj absorptionshastig-

Det er dog generelt ikke muligt alene ud fra

hed give anledning til høje maksimalkon-

kendskab til et lægemiddels fysisk-kemiske

centrationer, der kan være ledsaget af

egenskaber at forudsige føde-lægemiddelinter-

koncentrationsafhængige bivirkninger.

aktioner.

For andre lægemidler, deriblandt mange
antibiotika, afhænger lægemiddeleffekten

Måltidets egenskaber

snarere af det tidsrum, hvor stofkoncentra-

Også måltidets størrelse, sammensætning og

tionen overstiger en vis terapeutisk grænse-

nøjagtige tidsmæssige relation til lægemiddel-

værdi. Ved rigelig dosering øges dette tids-

indtagelsen har indflydelse på udvikling af

rum typisk, hvis absorptionshastigheden

føde-lægemiddelinteraktioner. Således øges

reduceres. Føde-lægemiddelinteraktioner,

biotilgængeligheden (lægemidlets tilgængelig-

der påvirker metabolisme, fordeling eller

hed for det væv, det skal virke i) af lipofile

elimination, er sjældne.

lægemidler ofte af fedtrig føde, enten som følge af øget opløselighed (fx isotretinoin), eller
ved stimulation af galdesekretionen (fx griseofulvin). Omvendt kan fiberrig føde reducere
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Kliniske effektmål

Diuretika

Da der ikke altid er en simpel sammenhæng mellem farmakoki-

Excessiv indtagelse af kaliumholdige fødevarer, som bananer og

netiske effektmål og farmakologisk effekt, kan ændringer i

spinat, sammen med kaliumbesparende diuretika, kan føre til

biotilgængelighed kun indikere, at en føde-lægemiddelinteraktion

udvikling af hyperkaliæmi. Dette gælder også natrium-fattig salt-

er til stede. For at afgøre, om føde-lægemiddelinteraktionen også

substitution, der kan indeholde store mængder kalium, hvilket har

har klinisk betydning, må indvirkningen på lægemidlets farmako-

medført livstruende hyperkaliæmi hos patienter i behandling med

logiske effekt kvantificeres. De benyttede effektmål vil da afhænge

spironolakton.

af typen af lægemiddeleffekt (fx antibakteriel, antihypertensiv,
lipidsænkende eller antikoagulans-effekt), og for mange læge-

Calciumantagonister

midler er en simpel eller nøjagtig kvantitering af den farmakologi-

Effekten af fødeindtagelse på absorptionen af nifedipin afhænger

ske effekt ikke mulig.

af formuleringen. Da den blodtryksnedsættende effekt afhænger

I de efterfølgende afsnit gives nogle eksempler på farmakokineti-

af koncentrationen, er større fluktuationer uhensigtsmæssige, og

ske effektmål (oftest biotilgængelighed) samt en vurdering af den

meget høje koncentrationer er forbundet med risiko for bivirknin-

kliniske betydning af nogle vigtige føde-lægemiddelinteraktioner.

ger som hypotension, flushing og hovedpine. For nifedipinkapsler
og - tabletter reduceres den initiale maksimale koncentration og

Antikoagulantia

dermed risikoen for bivirkninger ved samtidig fødeindtagelse,

Biotilgængeligheden af warfarin påvirkes ikke af fødeindtagelse.

mens biotilgængeligheden og den kliniske effekt bevares. For

Derimod nedsættes effekten af warfarin som følge af direkte

’sustained release’ depottabletter øges biotilgængeligheden af nife-

antagonisme ved indtagelse af K-vitaminholdige fødevarer som

dipin med 31 pct. ved fødeindtagelse, hvilket medfører en signifi-

grøn- og rosenkål, broccoli og spinat samt diverse ernæringspræ-

kant yderligere blodtryksreduktion. Derimod har fødeindtagelse

parater og kosttilskud. Enkeltstående excessiv indtagelse af

ingen større indvirkning på absorptionen af nifedipin fra ’control-

K-vitaminholdige fødevarer fører dog ikke til klinisk betydende

led release’ depottabletter.

ændring af antikoagulans-effekt, og behandlingsresistens ses
først ved betydelig daglig indtagelse gennem mindst en uge.

Plasmalipidreducerende midler

Trods lavt K-vitaminindhold kan stor indtagelse af avocado

De forskellige HMG-CoA reduktasehæmmere (statiner) har meget

nedsætte effekten af warfarin, men mekanismen er ukendt.

forskellige kemiske og farmakokinetiske egenskaber.
Biotilgængeligheden af lovastatin øges med 50 pct. ved samtidig

Hjerteglykosider

indtagelse af føde, hvilket giver en øget effekt. Derimod kan indta-

Almindelig fødeindtagelse påvirker ikke biotilgængeligheden af

gelse af fibertilskud eller frugt som led i en kolesterolsænkende

digoxin. Derimod kan et højt indhold af kostfiber, fx i form af fiber-

diæt kraftigt nedsætte absorptionen af lovastatin med risiko for

tilskud, reducere biotilgængeligheden af digoxin med 16-32 pct.

behandlingssvigt. Biotilgængeligheden af pravastatin reduceres

Da det terapeutiske index for digoxin er snævert, kan en generel

med 31 pct. ved samtidig fødeindtagelse, men da den lipidsæn-

kostomlægning til en fiberrig diæt (fx indiceret af samtidig hyper-

kende effekt ikke påvirkes, tillægges dette ikke klinisk betydning.

cholesterolæmi) give risiko for behandlingssvigt og medføre behov
for dosisjustering.
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Dermatologiske midler

nazol er en svag base, der kun er opløselig ved lavt pH.

Biotilgængeligheden af aknemidlet isotretinoin øges med 72-86

Biotilgængeligheden af griseofulvin øges med 37-120 pct. ved

pct. ved indtagelse til eller kort tid efter et måltid, hvilket øger

samtidig fedtrig fødeindtagelse, men ikke ved indtagelse af kul-

effekten. Da dosering af isotretinoin titreres efter klinisk effekt og

hydrat eller protein. Hos børn øges biotilgængeligheden af griseo-

forekomst af bivirkninger, bør isotrenoin tages med en fast måltid-

fulvin med 900 pct. ved indtagelse med mælk, og indtagelse ved

relation. Ved samtidig fødeindtagelse øges biotilgængelighed af

faste giver risiko for behandlingssvigt.

psoriasismidlet acitretin med 91 pct., og den interindividuelle
variabilitet i biotilgængelighed mindskes, hvorfor dosering af aci-

Tuberkulosemidler

tretin til et måltid ofte foretrækkes.

Fødeindtagelse nedsætter biotilgængelighed af isoniazid med 1243 pct., hvilket kan give risiko for behandlingssvigt. Isoniazid er

Tetracycliner

endvidere en monoaminoxidasehæmmer, hvorfor forsigtighed

Biotilgængeligheden af tetracyclin reduceres med 46-57 pct. ved

med tyraminholdige fødevarer må anbefales. For rifampicin redu-

samtidig fødeindtagelse, med 50-65 pct. ved samtidig indtagelse

ceres biotilgængeligheden med op til 26 pct., men da tidsrummet

af mælkeprodukter, og med op til 81 pct. ved samtidig indtagelse

med baktericide koncentrationer ikke påvirkes, er risikoen for

af jern pga. kelatdannelse. Dette giver risiko for behandlingssvigt

behandlingssvigt ringe.

over for visse lavfølsomme organismer. Selv beskeden anvendelse
af mælk i te eller kaffe er tilstrækkeligt til at reducere absorptionen

Antiinflammatoriske og antireumatiske midler

af tetracyclin med 49 pct. Alle tetracycliner har høj affinitet for

Absorptionen af de fleste NSAID-præparater forsinkes, men redu-

kelatdannelse med polyvalente kationer (fx jern, calcium, magne-

ceres ikke i væsentlig grad af samtidig fødeindtagelse. Med min-

sium og aluminium), som kan indeholdes i forskellige kosttilskud.

dre en hurtigindsættende effekt er påkrævet, foretrækkes ofte indtagelse til måltider for at mindske de gastrointestinale bivirkninger.

Quinoloner
Biotilgængeligheden af ciprofloxacin påvirkes ikke af fødeindtagel-

Midler mod knoglesygdomme

se, men reduceres med 30-36 pct. ved indtagelse af mælkepro-

For bisfosfonater er effekten af fødeindtagelse meget markant

dukter pga. kelatdannelse. Da ciprofloxacin sjældent overdoseres

som følge af udtalt kelatdannelse med divalente kationer i føden.

væsentligt, kan dette medføre risiko for behandlingssvigt over for

Biotilgængeligheden af clodronat reduceres med 31 pct. ved ind-

moderat følsomme organismer. Ligeledes reduceres biotilgænge-

tagelse ½ time før et måltid, med 90 pct. ved indtagelse til et mål-

ligheden af norfloxacin med 42-52 pct. ved indtagelse af mælke-

tid, og er fortsat efter 2 timer reduceret med 66 pct. Tilsvarende

produkter. Også sondeernæringsprodukter kan pga. indholdet af

reduceres biotilgængeligheden af alendronat med 85-90 pct. ved

divalente kationer (fx jern, magnesium og zink) give anledning til

indtagelse, samtidig med og i mindst 2 timer efter et måltid, hvil-

kelatdannelse med quinoloner.

ket kan medføre behandlingssvigt. Indtagelse af kaffe eller appelsinsaft er tilstrækkeligt til at reducere biotilgængeligheden af alen-

Antimykotika

dronat med 60 pct. Clodronat og alendronat skal således indtages

Biotilgængeligheden af itraconazolkapsler øges med 31-163 pct.

med vand mindst 2 timer efter og mindst ½-1 time før fødeindta-

ved samtidig fødeindtagelse, hvilket afspejles i et bedre klinisk

gelse (fx før morgenmåltidet). For etidronat giver samtidig fødeind-

respons. Interaktionen tilskrives effekten af mavesyre, idet itraco-

tagelse anledning til 100 pct. malabsorption, mens dosering i
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midten af en 4-timers faste periode giver fuld klinisk effekt.

være en årsag, og lægemiddelindtagelse med en fast måltidsrela-

Konklusion

mindsker de subjektive gener for patienten, kan kendskab til dis-

Som det fremgår, er der stor variation i omfang og klinisk relevans

se forhold hjælpe til at sikre compliance. Mange variable forhold

af føde-lægemiddelinteraktioner. De vigtigste tilfælde er forbundet

hos patienter, såsom kostvaner, sygdomstilstande, polyfarmaci,

med stor risiko for behandlingssvigt ved fødeindtagelse. For en del

compliance og særlig følsomhed for enkelte lægemidler gør, at

lægemidler er der farmakokinetisk evidens for en føde-lægemid-

behandlingen ofte må tilpasses patienten individuelt. Lægen må

delinteraktion, uden at denne synes væsentligt at påvirke den kli-

forudsættes at have kendskab til potentielle føde-lægemiddelinter-

niske effekt, og for visse lægemidler medfører fødeindtagelse en

aktioner og derudfra afgøre, om de er relevante for den enkelte

øget biotilgængelighed og klinisk effekt, der oftest er hensigts-

patient.

tion bør forsøges. For lægemidler, hvor samtidig fødeindtagelse

mæssig. For lægemidler med et snævert terapeutisk index, kan
selv små ændringer i dosis/respons-forhold have stor konsekvens.

kdal0006@bbh.regionH.dk

Hos enkelte patienter, hvor vedligeholdelsesdosis af et sådant
lægemiddel varierer uforklarligt, kan føde-lægemiddelinteraktion

Referencer
1.
2.
3.

Schmidt LE, Dalhoff K. Food-drug interactions. Drugs 2002; 62: 1481-1502
Schmidt LE, Dalhoff K. Interaktioner mellem føde og lægemidler. Rationel Farmakoterapi. November 2002.
Dalhoff K, Kanfer I. Effect of food on bioavailability and the assessment of bioequivalence. In: Generic Drug Product Development. Volume 180; 207-231. Informa
Healthcare 2008.

UDNYT DINE
UDNYT
TTALENTER
ALENTER
A
TTag
a g den Ernæringsfaglige diplomuddannelse
og bliv klar til ny
or dring er i dit arbejdsliv
nyee udf
udfordringer
arbejdsliv..
Vi sstyrker
tyrk er din specialis
tviden og giv
er dig eett ny
tiv på
specialistviden
giver
nytt perspek
perspektiv
din pr
aksis.
praksis.
Under
visning en bbygger
y g g er på na
tionale og int
erna tionale
Undervisningen
nationale
internationale
fforskningsresultater.
orskningsr esulta t err.

HADERSLE

y der modulerne
Vi udb
udbyder

Human ernæring og sundhedsfremme
Tirsdage
Tirsda
g e kl. 99-13
13 fr
fraa 29. januar til 15. ma
maj
aajj 2013

Kroppen og ffysisk
ysisk aktivitet
Tirsdage
Tirsda
g e kl. 99-13
13 fr
fraa 27
27.. august
augus t til 10. december 2013

Tjek ucs
ucsyd.dk/diplom
yd.dk//diplom eller ring +45 7266 5202

8

Tema

Diætisten nr. 119 - 2012

V

Når d
Når
du
u sender
sender d
din
in
patient ttrygt
rygt h
jem...
patient
hjem...
...... ffortsætter
ortsætter M
Mediq
ediq Danmark’s
Danmark’s d
diætister
iætister d
dit
it a
arbejde
rbejde
Errn
nærriing
s
ttiillsskuds drriikke,
prro
odukte
err,,
sondee
rrn
nærriing
og
ttiillb
behør

Vi løser ernæringsproblemer,
samt giver neutrale råd og
vejledning til din patient i
eget hjem og på plejecentre.
…nå
…n
årr vide
n

er vigtig

Bestil vores nye katalog for klinisk ernæring.
Tlf. 3637 9142 - Fax 3637 9289
E-mail: ernaering@mediqdanmark.dk
Få mere viden om produkter på vores hjemmeside
mediqdanmark.dk.
Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby

...... n
når
år viden
viden er
er vigtig
vigtig

Af Margit Vesterlund, klinisk diætist, Hjerteforeningens Rådgivningscenter Kolding

AK-behandling – ingen undskyldning
for IKKE at spise grønt
Peroral Anti-Koagulationsbehandling (AK-behandling) er

efter en INR-værdi mellem 2.0 og 3.0, men dette er individuelt.

en blodfortyndende behandling, der gives i forbindelse med

Behandlingen kan styres af egen læge, sygehus eller af patienten

forskellige hjertekarsygdomme. Der er flere hovedgrupper
af patienter, der typisk kommer i AK-behandling: patienter
med ny hjerteklap, med atrieflimren/-flagren, med dyb

selv efter grundig uddannelse. Måler patienten selv, tjekkes INR
oftest én gang ugentligt. Er det egen læge eller sygehus, der
overvåger behandlingen, går der ofte længere tid mellem
målingerne, typisk 4-6 uger.

venetrombose samt patienter, der har haft blodprop i
lungerne eller skader i hjertet efter en større blodprop

K-vitamin i større mængder øger blodets evne til at koagulere.

(post-AMI) (1). Omkring 100.000 danskere skønnes at

K-vitamin virker lige modsat AK-behandlingen og kan derfor

være i AK-behandling.

påvirke denne. K-vitamin findes i varierende mængder i mange
fødevarer - især i grønne grønsager. På lister over indhold af

Margit Vesterlund

K-vitamin i fødevarer ses et højt indhold i især spinat, broccoli,
Formålet med AK-behandlingen er at

rosenkål og grønkål (se tabel 1). Sensitiviteten for AK-behandlin-

forebygge trombedannelse ved at

gen kan påvirkes ved et indtag på over 250 ug K-vitamin dagligt.

nedsætte blodets evne til at koagulere.

Dette fører i praksis til en tommelfingerregel om at begrænse

Lægemidlerne, der bruges, sælges

spinat, broccoli, rosenkål eller grønkål til maks. 100 g dagligt i alt.

under navnene Marevan, Marcoumar,

Man bør være opmærksom på folk, der lever helt eller delvist

Waran og Warfarin ”Orion” (2).

vegetarisk, da de ofte kan komme op på et betydende indtag af

AK-behandlingen virker kraftigere end

K-vitamin, eftersom det også findes i sojamel, -bønner og –olie

behandling med fx hjertemagnyl,

samt i kikærter. Desuden i tang og grøn te. Men indtages

dipyridamol (Persantin) og clopidogrel

K-vitamin i nogenlunde samme mængder dagligt, indstilles

(Plavix) m.fl.

medicinen efter dette. Det er store udsving i K-vitaminindtagelsen,
der bør undgås.

Koagulationsevnen skal lige netop reduceres så meget, at der ikke

10

dannes nye blodpropper, men samtidig ikke så meget, at man

Der findes også et højt indhold af K-vitamin i persille og purløg

risikerer at få blødninger. Behandlingen overvåges nøje ved at

samt andre krydderurter, men i praksis er der ingen grund til at

måle blodets INR-værdi. INR står for International Normaliseret

undgå ”det grønne drys”, da det vægtmæssigt stort set er uden

Ratio. En INR på 2 betyder, at blodet er dobbelt så lang tid om at

betydning. I mit daglige arbejde, som klinisk diætist i

størkne som normalt. En høj INR-værdi øger risikoen for blødning,

Hjerteforeningen, møder jeg ofte personer, der undlader frugt og

mens en lav INR øger risikoen for trombedannelse. Ofte stræbes

især grønt på grund af misinformation og/eller manglende viden
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om, hvilke få fødevarer, der er relevante at fokusere på, når man
er i AK-behandling. Selvom man er i AK-behandling, bør man spi-

Tabel 1

se de 600 g frugt og grønt, som alle voksne anbefales at få dag-

Fødevare

ligt.

Tang

ug K-vitamin pr. 100 g
1385*

Persille, rå

790

Spinat, rå

560

Sojaolie

540

typisk er drukket mere vin, øl, drinks eller lign. end vanligt, for-

Spinat, hk. dybfrost

340

uden at kosten måske har været anderledes.

Korianderblade

310

Purløg

310

Kikærter, tørrede rå

264

Broccoli

260

Rosenkål, rå / dybfr.

250

Grønkål, rå / dybfr.

250

AK-behandlingen. Påbegyndes eller ophøres med nogle af disse,

Sojamel

200

er det vigtigt at gøre opmærksom på dette til den læge, der styrer

Spidskål

170

behandlingen. Endvidere kan feber samt forskellige sygdomme

Mungbønner, tørrede

170

(lever- og galdevejssygdomme m.fl.) øge effekten af AK-behand-

Bønner, hvide tørrede

170

Bønner, brune tørrede

170

Rødkål, konserves

149

Rødkål, rå

149

Referencer

Æg, hele. past. dybfr.

147

1. Rasmussen LH, Grove ECL, Husted SE, Larsen TB, Jespersen J og
Christensen TD. Vitamin K-antagonistbehandling. DCS NBV Den Nationale
kardiologiske behandlingsvejledning rev. april 2010.
2. Vitamin K-antagonister, rev. 20.09.2011
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/grupper/63010 (lokaliseret
25.05.2012)
3. Nielsen JD, Vitamin K-antagonister, rev. 20.09.2011, Dansk
Lægemiddelinformation A/S (DLI)

Salat, hovedsalat

130

Salat, iceberg

112

Alkohol kan øge effekten af AK-behandlingen, hvorfor det frarådes
at indtage større mænger ad gangen (>3 genstande (2,3)). Ofte
fortæller patienter om højere INR efter ferier sydpå, hvor der

Indtag af større mængder avocado er set at nedsætte effekten af
AK-behandlingen (2).
Andre typer medicin (fx Paracetamol), naturlægemidler (fx fiskeolie) og kosttilskud (fx perikum og tranebærsaft) kan også påvirke

lingen (2).
mvesterlund@hjerteforeningen.dk

*K-vitaminindhold i tang er fra reference (2)

Kilde: Dankost Pro.

Kender du interaktionsdatabasen.dk?
Formålet med Interaktionsdatabasen er at gøre behandlingen med lægemidler mere effektiv og sikker, og fremme kvaliteten i patientbehandlingen, herunder bidrage til rationel farmakoterapi. Redskabet er let at anvende i den kliniske hverdag, og der er, på højt fagligt
niveau, skabt konsensus om rekommandationer og beskrivelser af interaktioner mellem lægemidler.
Etableringen af Interaktionsdatabasen (2001-2003) var et fælles projekt mellem Danmarks Apotekerforening, Den Almindelige Danske
Lægeforening, Dansk Lægemiddel Information A/S og Institut for Rationel Farmakoterapi.
Lægemiddelstyrelsen står for driften og vedligeholdelsen af databasen.
Tjek http://www.interaktionsdatabasen.dk
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Tænk hvis du kunne reducere risikoen
for allergi hos børn med 50% 1

NAN H.A. 1 – den eneste modermælkserstatning som beviseligt reducerer risikoen
1,2,3
for allergi hos børn op til 6-års alderen
Smagen af hydrolyseret modermælkserstatning falder ikke altid i god jord hos de
små og det kan medføre store frustrationer hos deres forældre. NAN H.A. 1 er det
velsmagende alternativ med dokumenteret effekt. Faktisk er NAN H.A. 1 den eneste
partielt hydrolyserede modermælkserstatning som i hele 15 større kliniske studier har
vist effektivt at modvirke udviklingen af allergi hos op til 52% af ikke brysternærede
børn med allergi i familien.

Ny forbedret emballage
For mere information kontakt venligst din produktspecialist Lis Vinther på tlf. 2321 2257
eller mail. lis.vinther@dk.nestle.com
Vigtig information: Brystmælk er den bedste ernæring for det lille barn i de første levemåneder. Hvis det er muligt, bør det altid
være førstevalg.
1. Szajewska H, Horvath A. Meta-analysis of the evidence for a partially hydrolyzed 100% whey formula for the prevention of
allergic diseases. Curr Med Res Opin. 2010;26(2):423-37. 2. von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U et al. Preventive effect of
hydrolysed infant formulas persists until age 6 years: long-term results from the German Infant Nutritional Intervention Study (GINI).
J Allergy Clin Immunol 2008;121:1442-7. (GINI study only shows effect on atopic dermatitis). 3. Alexander DD, Cabana MD. Partially
hydrolyzed 100% whey protein infant formula and reduced risk of atopic dermatitis: a meta-analysis. J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 2010;50:422-30. 4. Sammenlignet med almindelig NAN 1.

Af Lotte Juul Madsen, klinisk diætist med speciale i bariatri

Kost ved graviditet efter gastric bypass

Efter gastric bypass stilles store krav til kostens sammen-

Risiko for mangeltilstande hos moderen

sætning på grund af de ernæringsmæssige udfordringer

Når moderen har gennemgået gastric bypass, betyder det, at

med begrænset fødeindtag samt malabsorption.

optagelsen af vitaminer og mineraler er nedsat. Gastric bypass er

Det anbefales, at diætisten følger patienten tæt gennem

en kombination af en restriktiv og en malabsorptiv procedure (1).

graviditet og ammeperiode med henblik på at få sammensat en diæt med lav volumen, som kan sikre patienten og
barnet en sufficient ernæring.

Fødeindtagelsen begrænses af den lille nye mavesæk, og
næringsoptaget nedsættes på grund af omlægning af øvre del
af tyndtarmen. Gastric bypass har således konsekvenser for
fordøjelsen på flere måder.

Der er flere gode grunde til at vente
med graviditet til 18 måneder efter
operationen gastric bypass. Primært,
Lotte Juul Madsen

fordi operationen medfører et vægttab
svarende til 60-80 pct. af overvægten
(1), og undervejs i dette store vægttab
er kroppen i katabol fase. Operationen
medfører malabsorption, og det tærer
hårdt på kroppens depoter af vitaminer
og mineraler. Endnu ved man ikke helt præcist, hvordan dette
påvirker fosteret (2). Generelt kræver en graviditet, at moderen
er i god ernæringstilstand, og at kroppen er i en stabil fase, hvor
næringsstoffernes depoter er i balance. I Danmark har man derfor
valgt at anbefale antikonception i de første 18 måneder efter
gastric bypass (2).
En graviditet efter gastric bypass kræver hyppig kontakt med

Figur 1. Illustration af operationen gastric bypass

obstetrisk afdeling. Der oprettes nu på landsplan særlige obstetriske specialeenheder med ekspertise til at varetage og sikre gode
graviditetsforløb for netop denne patientgruppe. Dette for at

Ved operationen deles ventriklen, så der dannes en lille pouch på

forebygge de risici, der kan være forbundet med graviditet efter

ca. 50 ml., og denne skal efterfølgende fungere som mavesæk.

gastric bypass (2):

Når ventriklen i den grad minimeres, stiger pH-værdien. Dette
har en negativ indvirkning på optagelsen af jern, som er afhængig

Risici forbundet med graviditet efter gastric bypass.

af det sure miljø for at kunne omdanne madens Fe3+ til den
optagelige form Fe2+. Mavesyren adskiller også B12- vitamin fra

n

n

n

n

Risiko for at føde børn med for lav

føden, og med mindre mavesaft bliver adskillelse fra føden nedsat

fødselsvægt/underernærede børn

(4). Optagelsen af B12- vitamin er endvidere berørt af den mindre

Risiko for dårlig ernæringstilstand hos moderen

dannelse af intrinsic faktor (IF), som er nødvendig for B12-

pga. lavt kostindtag, hyppige opkastninger

vitamins optagelse (5). Dannelsen af B12-IF-komplekset er

Risiko for mangeltilstande hos mor (barn)

markant reduceret hos denne patientgruppe (6).

pga. malabsorption af vitaminer og mineraler

Tarmsystemet deles i to ”ben”. Det ene ”ben” leder føden fra

Risiko for intern herniering øges på grund af barnets pres.

pouchen udenom duodenum og direkte ud i jejunum. Her tilkob-

Risikoen er hyppigst i 3. trimester. Det kan være svært

les det andet ”tarmben”, som bærer galde og pancreassekret.

at skelne mellem symptomer på intern herniering og
almindelige graviditetsgener (2,3)
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Ved denne sammenkobling kan fordøjelsen begynde. Optagelse

end behovet for calciumtilskud til denne patientgruppe. I forbin-

af calcium, jern samt en stor del af proteinerne foregår normalt i

delse med graviditet produceres ekstra aktivt D-vitamin i placenta.

duodenum, og en udsondring af dette område skaber derfor risiko

D-vitamin fremmer optagelsen af calcium. Derudover øger

for malabsorption (6). Endvidere kan udskillelsen af galdesalte og

østrogen calciumoptaget gastrointestinalt, og via disse mekanis-

pancreasenzymer blive nedsat, når føden ikke længere kommer i

mer skulle det øgede behov for calcium kunne tilgodeses.

kontakt med duodenum (6). Dette kan give sig udslag ved, at

Anbefalingen i Sandbjerg-guidelines lyder på en samlet

kroppens kapacitet til at fordøje en større mængde fedtstof er

calciumindtagelse på 1000-1200 mg dagligt, og calciumtilskud

reduceret, og fedtet vil fortsætte delvist ufordøjet ned i colon,

anbefales derfor kun til gravide, som ikke har et dagligt indtag

hvor det kan udløse fedtdiarré. Hyppig fedtdiarré kan påvirke

på ½ liter mælkeprodukt (10).

optagelse af de fedtopløselige vitaminer. Her tænkes primært
på D-vitamin, hvor optagelsen er nedsat (6-8).

Sandbjerg-guidelines 2012 for anbefalede tilskud ved graviditet

På baggrund af disse ændrede forhold anbefales gastric bypass-

efter gastric bypass (10):

patienten et livslangt tilskud af vitaminer.
n

1 stk. Gravitamin (dagsdosis)

Det anbefalede daglige tilskud til ”ikke gravide”

n

1 stk. JernC

på Bariatrisk Klinik, Køge sygehus, er (9):

n

B12- vitamin injektion

n

2 stk. Livol 50+ (dagsdosis)

Dette bidrager med: 10 μg D-vitamin, 100 mg jern,

n

1 stk. Unikalk Mega

1 ml. B12- vitamin, 400 μg folinsyre.

n

1 stk. JernC

n

Injektion med B12- vitamin hver 3. måned

Dette bidrager med: 720 mg calcium, 63 μg D-vitamin,

Der kan være behov for yderligere vitamin- og mineraltilskud på

100 mg jern, 1 ml. B12- vitamin, 400 μg folinsyre.

baggrund af blodprøveværdier. Særligt synes det fornuftigt at holde fokus på calcium, D-vitamin og PTH, idet der ændres markant
på anbefalingerne for tilskud af D-vitamin og calcium i forbindelse

I forbindelse med graviditet efter gastric bypass har Sandbjerg,

med graviditet (10). Lav jernstatus ses hyppig efter gastric bypass

Dansk Selskab for Obstetrik, udarbejdet guidelines for varetagel-

og bør derfor også få øget opmærksomhed (11).

sen af graviditet (10). I disse guidelines frarådes høje doser af

Generelt anbefales alle gastric bypass-opererede livslang blodprø-

calcium på grund af risiko for tromboemboliske komplikationer,

vekontrol én gang om året for at sikre optimal ernæringstilstand,

som kan være alvorlige og livstruende i graviditeten. Almindeligvis

men i forbindelse med graviditet anbefales hyppigere kontrol iføl-

anbefales gastric bypass-patienter et højt calciumtilskud pga.

ge Sandbjerg-guidelines 2012 (10).

malabsorption og risiko for afkalkning af knogler. Der hersker fortsat uenighed om, hvorvidt risikoen for trombose vægter højere

14

Tema

Diætisten nr. 119 - 2012

I forbindelse med graviditet anbefaler Sandbjerg-guidelines 2012

Kulhydratindtaget begrænses en smule. Dette skyldes det øgede

følgende blodprøver (10):

proteinbehov og det beskedne kostindtag. Den procentvise anbefaling for kulhydrat (i energiprocent) ligger derfor lavere end den

n

Vitamin A, D, B1, B6, B12

generelle anbefaling, NNR (13).

n

Mineralerne calcium, jern (hb, ferritin), zink, selen, magnesium

De simple kulhydrater kan, efter en gastric bypass-operation, give

n

Albumin

dumping. Derfor begrænses eller undgås sukkerholdige produk-

n

INR, APTT

ter. Tærsklen for, hvornår den enkelte person oplever dumping, er
meget individuel, men generelt tåles ca. 10 g simple kulhydrater
pr. måltid. Specielt de flydende produkter volder problemer. Dette

Blodprøvekontrol tidligt i graviditeten samt i hvert trimester.

betyder også, at screening for gestationel diabetes med sukkerbe-

Hvis der ses biokemiske eller kliniske tegn på mangeltilstande,

lastning ikke er en velegnet metode hos gravide, der er gastric

tages der blodprøver hver 4. uge i resten af graviditeten (10).

bypass-opererede (2).
Udover dumping vil et større indtag af raffinerede sukkerarter

Anbefaling for sammensætning af kosten

påvirke mors og barns sundhed. Sukker tager plads i den

Efter gastric bypass stilles store krav til kostens sammensætning

begrænsede ventrikel på bekostning af essentielle næringsstoffer.

på grund af de ernæringsmæssige udfordringer med begrænset

Den gravide bør derfor vejledes om alternativer til søde sager i

fødeindtag samt malabsorption. Det anbefales, at diætisten følger

den daglige kost.

patienten tæt gennem graviditet og ammeperiode med henblik på
at få sammensat en diæt med lav volumen, som kan sikre

Kostfibre er vigtige for tarmperistaltikken, hvilket er meget relevant

patienten en sufficient ernæring (10).

for netop gastric bypass-opererede, som ofte døjer med obstipation.
På linje med NNR anbefales 3 g kostfiber pr. MJ. Kostfibre bidrager

Energiindtaget forventes > 18 mdr. efter gastric bypass at ligge

med mæthed, og derfor bør mængden af kostfibre afvejes i forhold

på minimum 6500 kJ. Det er vigtigt, at energiindtaget ikke ligger

til et sufficient kostindtag (13). Specielt hos de meget småtspisen-

lavere end 6300 kJ, idet der kan være risiko for dannelse af

de, som også findes blandt gravide med gastric bypass, bør energi-

ketonstoffer, som potentielt kan skade fosteret. I takt med, at

og proteinbehovet vægtes tungere end anbefalingen af kostfibre.

fosteret vokser, vil den normalvægtige gravide have behov for at
øge sit energiindtag gradvist til min. 8000 kJ i 2. trimester og min.

Diæten i praksis

8500 kJ i 3. trimester (13). Har den gravide ikke nået normalvægt

18 måneder efter gastric bypass tager kosten udgangspunkt i

(BMI 25) efter gastric bypass operationen, vil behovet for øget

Sundhedsstyrelsens 8 kostråd. Der skal dog tages enkelte speciel-

energi være mindre end beskrevet. Energiindtaget skal her ses i

le hensyn i forhold til diætprincipperne for gastric bypass og for

sammenhæng med vægtudviklingen, jf. skemaet for vægtudvik-

graviditet.

ling sidst i artiklen.

Kostråd for gastric bypass (14):
Proteinindtaget anbefales til 1,1g pr. kg aktuel vægt (13). Dette

n

6-8 daglige måltider

begrundes både med malabsorptionen forårsaget af gastric

n

Rig på protein

bypass operationen, men kan også tilskrives det øgede behov på

n

Fedtfattig

grund af graviditeten.

n

Lavt sukkerindhold

n

Højt fiberindhold, vælg fuldkorn

Fedtindtaget følger den gældende officielle anbefaling, NNR (13):

n

Dagligt indtag af mælk og ost

Mættede fedtsyrer + transfedtsyrer:

maks. 10 E%

n

Spis 200-300 g fisk om ugen

10–15 E%

n

Drik først 30 minutter efter et måltid

Monoumættede fedtsyrer:
Polyumættede fedtsyrer:

5–10 E%

Kostråd ved graviditet (12):
Målet med kosten er et indhold på maks. 25-30 E% fedt.

n

Begræns indtaget af rovfisk (helleflynder, aborre,
sværdfisk, sandart, oliefisk, tun)

En bivirkning efter gastric bypass er fedtdiarre, og kostens indhold
af fedt bør derfor fordeles jævnt på dagens måltider og primært

n

Undgå lever og levertran

baseres på umættet fedt.

n

Undgå alkohol

n

Drik maks 3 kopper kaffe/te om dagen

n

Begræns lakridsindtaget (maks. 50 g pr. dag)
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Forventet vægtøgning under graviditet

rerede i klinikken, og derfor vigtig at have kendskab til de særlige

Der kan opstå konflikt mellem et uhensigtsmæssigt vægttab under

diæthensyn. De gravide gastric bypass-opererede bør tilknyttes en

graviditet, og et ønske hos moderen om fortsat vægttab efter

obstetrisk specialeenhed, som har særlige kompetencer til at

gastric bypass. Ved graviditet tages udgangspunkt i prægraviditets

varetage graviditet hos denne patientgruppe samt for at kunne

BMI-klasser med henblik på vurdering af nødvendig vægtøgning i

samle mere viden om graviditet efter gastric bypass.

forhold til barnets udvikling. Sundhedsstyrelsens anbefaling for
vægtstigning i graviditeten er (15):

BMI

Vægtstigning

< 18,5

13 – 18 kg

18,5 – 24,9

10 – 15 kg

25 – 29,9
> 30

Blandt ERFA-gruppens diætister med speciale i gastric
bypass forventes diætisterne i Aarhus, Aalborg, Viborg,
Odense og Hvidovre at blive tilknyttet de gravide gastric
bypass-opererede

8 – 10 kg
6 – 9 kg

Lottejuulmadsen@gmail.com

Over 4000 danskere har fået en gastric bypass operation, og halvdelen af de opererede er kvinder i den fertile alder (2,3). Det vil
derfor ikke være ualmindeligt at møde gravide gastric bypass-ope-

Referencer
1. Fællesprotokol for kirurgisk behandling af svær fedme i Danmark, København: Sundhedsstyrelsen 2008
2. Renault K, Andersen LL, Kjær MM, Lauenborg J, Gjerris AC, Berlac JF et. al., Graviditet efter bariatrisk kirurgi kræver speciel
opmærksomhed, Ugeskr læger, 2012; 174; 16: 1076-9
3. Kamper CH, Kruse CE, Ovesen PG, Intern herniering under graviditet efter gastric bypass-operation. Ugeskr læger, 2012; 174; 16:
1083-4
4. Drygalski A, Andris DA, Anemia after bariatric surgery, more than just iron deficiency, Nutrition in Clinical Practice, 2009; 24: 217
5. Gong K, Micronutrient Deficiencies after laparascopic gastric bypass, recommendation, Obersity Surgery, 2008; 18: 1062-66
6. Poitou BC, Ciangura C, Coupaye M, Czernichow S, Bouillot JL, Basdevant A, Nutritional deficiency after gastric bypass: diagnoses,
prevention and treatment, Diabetes & Metabolism, 2007; 33: 13-24
7. Alvarez-Leite J, Nutrient deficiencies secondary to bariatric surgery, Curr Opin Clin Melab Care, 2004; 7: 569-75
8. Johnson JM, Maher JW, Samuel I, Heitshusen D, Doherty C, Downs RW, Effects of Gastric Bypass procedures on bone mineral
density, calcium, parathyroid, hormone and vitamin D, The Society for Surgery of the Alimentary Tract, 2005: 1106-11
9. Patientmappe, Bariatrisk klinik, Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus 2011
10. Gravide som er bariatrisk opererede, Sandbjerg, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 2011
11. Nomura RM. Dias MC, Igai AM, Anemia during pregnancy after silastic ring Roux-en-Y Gastric Bypass., Obstet Surg, 2011; 21:479-84
12. Råd om mad og motion når du er gravid, Sundhedsstyrelsen 2009
13. Nordic Nutrition Recommendations 2004
14. Madsen LJ, Albrectsen SJ, Diætbehandling af fedmeopererede, Diætisten 2009; 100: 11-12
15. Anbefaling for svangeromsorgen, Sundhedsstyrelsen 2009
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Kender du pro.medicin.dk?

Du kan læse mere om indholdet i databasen på

Pro.medicin.dk er en hjemmeside og database, der indeholder

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/52

information om lægemidler og behandlingsvejledninger til læger,
farmaceuter og andre sundhedsprofessionelle. Al information er

Pro.medicin.dk udgives af Dansk Lægemiddel Information A/S,

skrevet på fagsprog. Hjemmesiden er nem at gå til, opdelt i

der også står bag patientsiden min.medicin.dk. Dansk Lægemiddel

medicin, terapivalg, vejledninger, patienttyper, bivirkninger/interak-

Information A/S har udgivet lægemiddelinformation til sundheds-

tioner.

professionelle i knap 40 år, først i Lægemiddelkataloget® og siden
under navnet medicin.dk.

Få Pro.medicin.dk som app
til iPhone og Android
Pro.medicin.dk præparaterne

Gratis for brugeren

– nu som gratis app til iPhone og Android

App’en afløser tidligere mobile versioner af pro.medicin.dk og kan

Pro.medicin.dk er udkommet med en gratis app. App’en

hentes gratis i App-store og Android Market. App’en er udviklet af

indeholder præparatbeskrivelser og udleverings- og tilskudsregler

Dansk Lægemiddel Information A/S. Den er finansieret af de fem

for medicin på det danske marked. Informationen opdateres hver

regioner og Dansk Lægemiddel Information A/S i fællesskab, via en

14. dag i takt med Lægemiddelstyrelsens ”Medicinpriser” og

aftale indgået mellem Danske Regioner og Dansk Lægemiddel

hjemmesiden pro.medicin.dk.

Information A/S.

Bogmærker, min visning og stregkodescanner

App'en kan også hentes ved at scanne

Pro.medicin.dk bruges af mange forskellige faggrupper. Derfor er

QR-koderne nedenfor.

app’en udviklet, så den kan tilpasses sin bruger. Med funktionen
”Min visning” kan du selv bestemme hvilke afsnit i præparatbe-

Læs mere om app’en på pro.medicin.dk

skrivelserne, du vil se først. Du kan også gemme de opslag, du

http://pro.medicin.dk/Artikler/Artikel/73

bruger mest som ”favoritter”. Så gemmes de samlet og er endnu
lettere at gå til.

Kontakt:
Kommunikationskonsulent, Tone M. Reersted,

Desuden indeholder app’en en stregkodescanner. Når du scanner

+45 39150993, tmr@dli.dk

stregkoden på medicin-pakken, vil app’en vise dig præparatbeskrivelsen for det præparat, der er i pakken.

Direktør, Jørgen Aagren Nielsen jn@dli.dk
www.dli.dk, http://pro.medicin.dk/

Opdatering og adgang til data
Hver 14. dag fortæller app’en brugeren, at der er opdateringer klar.
Når du har hentet en opdatering, er den hentet ned på telefonen
og derfor uafhængig af, hvordan internetforbindelsen er på det
sted, du befinder dig.
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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

Udarbejdet af Nikoline Schilling, farmaceutstuderende, Hospitalsapoteket Aarhus, Aarhus Universitetshospital

Liste over hyppigt anvendte lægemidler
og interaktioner med mad
MAD

Grapefrugt (CYP-hæmmer)

LÆGEMIDDEL

BEMÆRKNING

n

Alprazolam, Diazepam (beroligende)

n

Amiodaron (hjerterytmeregulerende)

n

Clarithomycin (antibiotikum)

n

Hydrocortison (binyrebarkhormon)

n

Nifedipin, (blodtrykssænkende og mod hjertekrampe)

Grapefrugt kan enten øge

n

Felodipin (blodtrykssænkende)

eller reducere lægemidlers

n

Verapamil (blodtrykssænkende, hjerterytmeregulerende

virkning.

og mod hjertekrampe)
n

Losartan (blodtrykssænkende)

n

Mirtazepin (antidepresiva)

n

Omeprazol, Esomeprazol (mod mavesår)

n

Simvastatin, Atorvastatin (kolesterolsænkende)

n

Tamoxifen (visse former for brystkræft)

n

Zopiclon (sovemiddel)

Jernholdige fødevarer:

n

Ciprofloxacin (antibiotikum)

Interaktion hæmmer optag af

Broccoli, kød, lever, spinat,

n

Levodopa (parkinsonisme)

lægemidler.

tørret abrikos

n

Tetracyclin (antibiotikum)

Der bør gå mindst to timer
imellem indtagelsen af anfør-

Kilder: http://www.b.dk/danmark/se-hvilke-foedevarer-du-skal-passe-paa-naar-du-spiser-medicin
http://www.apoteket.dk/Laegemidler/Interaktioner/Mad/Mad%20og%20Medicin.aspx / http://pro.medicin.dk/

te fødevarer og medicin.

Kaliumholdige fødevarer:

n

Appelsin, banan, tørret abrikos

Captopril, Enalapril, Ramipril

Interaktion kan føre til forstyrrelser

(blodtrykssænkende og mod hjertesvigt)

i hjerterytmen.

n

Spironolacton (vanddrivende)

Kalciumholdige fødevarer:

n

Ciprofloxacin (antibiotikum)

Interaktion hæmmer optag af læge-

Mælkeprodukter

n

Penicillamin (mod leddegigt)

midler.

n

Tetracyclin (antibiotikum)

Der bør gå mindst to timer imellem
indtagelsen af anførte fødevarer og
medicin.

K-vitaminholdige fødevarer:

n

Warfarin (blodfortyndende)

Interaktion hæmmer Warfarins
virkning.

Broccoli, grønkål, rosenkål, spinat

Koffein sammen med theophyllin
kan give en øget påvirkning af centralnervesystemet. Ciprofloxacin
sammen med koffeinholdige drikkevarer kan øge koffeinkoncentrationen og giver nervøsitet og hyperaktivitet. Koffein nedsætter blandt
andet effekten af alendronsyre.

Koffeinholdige drikke:

n

Alendronat (mod knogleskørhed)

Kaffe, the, cola

n

Ciprofloxacin (antibiotikum)

n

Theophyllin (mod astma)

Tyraminholdige fødevarer:

n

Isoniazid (tuberkulose)

Interaktion kan føre til forhøjet

Avocado, kyllingelever, ost, rødvin

n

MAO-hæmmere fx isocarboxacid (antidepresiva)

blodtryk.
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Indkaldelse til generalforsamling
i Foreningen af Kliniske Diætister

At mødes til en generalforsamling er noget, mange måske betrag-

Generalforsamling - den 3. november 2012

ter som endnu en måde at spilde en dag på. Men det at samles
til møde har ikke altid været en selvfølge, endsige tilladt. Tidligere
blev det bedømt som værende potentielt farligt, hvis man tillod
borgere at samles, og i vores Grundlov § 79 står stadig, at ”forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når det af dem kan
befrygtes fra for den offentlige fred”. Samme sted står, at politiet
har ret til at overvære, og at tilladelse til at samles i øvrigt gælder,
når deltagerne er ubevæbnede (!).

I henhold til Foreningen af Kliniske Diætisters vedtægter indkaldes
herved til ordinær generalforsamling

lørdag den 3. November 2012, kl. 11-16
på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

Dagsorden:
a) Valg af dirigent.
b) Valg af referent.

Ret skal være ret – så vidt vides, er alle ubevæbnede, (måske dog
iført en skarp tunge), det er altid vældig fornøjeligt, nogle gange
højrøstet, og altid meget frugtbart at mødes til generalforsamling i
FaKD.

c) Resultat af bestyrelsesvalg.
d) Bestyrelsens beretning.
e) Fremlæggelse af regnskab.
f)

Fastsættelse af kontingent.

g) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Selve retten til at mødes blev opnået ved, at man var mange, der
stod fast om en fælles sag. Og lige siden FaKD blev stiftet i 1993,
har foreningen arbejdet målrettet på at forbedre diætisters vilkår.

h) Indkomne forslag - vedtægtsændringer.
i)

Fastsættelse af dato for næste generalforsamling.

j)

Eventuelt

Blandt andet er vores autorisation opnået ved et stort, fælles arbejde, ligesom vi i mange andre henseender har fået skubbet til både

Program:

arbejdsgivere og politikere ved at stå sammen som faggruppe.

Kl. 11 start på generalforsamling
Kl. 12.30 – 13.00 Frokost

Og nu har vi så taget endnu et skridt i retning af bedre forhold for

Kl. 14.30 – 15.00 Kaffepause

ernæring og ernæringsprofesionelle, med vores udvidelse af med-

Kl. 16.00 Tak for denne gang

lemskredsen ved den ekstraordinære generalforsamling i foråret.
Derfor håber vi, at så mange som muligt vil komme til generalfor-

Som tidligere år byder vi på sandwich, frugt, øl og vand fra samt

samling og være med til at diskutere det fremtidige arbejde for for-

kaffe og kage om eftermiddagen.

eningen, Altså, hvordan vi bedst hjælper hinanden og dermed hjælper til, at ernæring får en bedre plads i danskernes bevidsthed.

Tilmelding til i Sekretariatet senest den 19. oktober.
OBS! Deltagelse er naturligvis gratis, men det er blevet nødvendigt

Der er mange hårde kampe at vinde, og der er mange forskellige

at forbeholde os ret til at opkræve udeblivelsesgebyr på kr. 400 til

holdninger til, hvordan PBESere, diætister, cand.scient.er og

dækning af omkostninger.

andre ernæringsprofesionelle skal organiseres og arbejde. Vi er
ikke i tvivl om, at der er brug for en forening med fokus på både

Tilmelding gøres nemmest pr. e-mail post@diaetist.dk

det ernæringsfaglige og det fagpolitiske til at kunne løfte denne

eller tlf. 33 32 00 39.

diskussion ud af kødgryderne og ind på den politiske arena.
Og jo flere vi er, jo stærkere står vi. Så kom og vær med til at

På gensyn og vel mødt

diskutere din fremtid. Vi glæder os til at se jer den 3. november

Bestyrelsen

i Odense.
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Hvad har en diætist, psykolog, plastikkirurg
og den skaldede kok tilfælles?

Nødvendigvis ikke andet, end at de alle kan opleves ved de

Billetter kan købes for 75 kr. plus gebyr via www.billetten.dk. På

samme foredragsarrangementer her i efteråret.

denne hjemmeside findes under "salgssteder" også en oversigt
over de steder i landet, hvor billetter kan købes ved personligt

Hvert arrangement byder på foredrag med diætist Stine Junge

fremmøde.

Albrechtsen, psykolog Kristian Melby og plastikkirurg Andreas
Printzlau, samt Carsten Olsen, bedre kendt som Den Skaldede

Billetter sælges efter "Først til mølle"-princippet. Enkelte steder er

Kok.

der kun 40 billetter til salg.

Eksperter på feltet

Yderligere oplysninger om de kommende foredrag kan fås ved

Med bl.a. spiseforstyrrelser, fedme/vægt og depression som særli-

henvendelse til Gitte Haack, Tlf. 23 35 78 08,

ge interesseområder vil Kristian Melby, cand.psych., bidrage med

mail: gitte@gb-foreningen.dk.

sunde guldkorn ved de kommende foredrag. Kristian Melby er en
del af Wattar Gruppen, der hjælper mennesker til at opnå større
livskvalitet, velvære og balance i arbejds- og privatlivet gennem
kognitiv teori og metode.

Den Skaldede Kok og diætist Stine
Junge Albrechtsen, der er to af de
fire foredragsholdere, har sammen
skrevet bogen “Gastric Bypass”.

Plastikkirurg Andreas Printzlau fra Bodylift Center fortæller om
plastikkirurgi efter stort vægttab, de særlige teknikker, han benytter, ligesom han viser, med før- og efterbilleder, hvilken forskel plastikkirurgi kan gøre for mænd og kvinder, som har opnået et stort
vægttab.
Diætist Stine Junge Albrechtsen holder foredrag om kost og ernæring for gastric bypass opererede, mens Den Skaldede Kok i munter stil fortæller sin ellers nok så alvorlige historie. For trods et
vægttab på 71 kg har Den Skaldede Kok også været mærket af
sygdom - bl.a. i form af et blødende mavesår tidligere på året.

Foredrag i seks byer
I oktober måned holdes foredragsarrangementerne torsdag den
25. i Watter-gruppen i København og mandag den 29. i
Bygningen, Musikcafeen i Køge.
I november kan de fire foredragsholdere opleves følgende torsdage: Den 1. på Pedersborg Skole i Sorø, den 8. i Kultur &
Medborgerhuset i Korsør, den 22. på Ågerup Bibliotek i Roskilde,
og den 29. i Friserhuset, Guldborgsund Frivilligcenter i Nykøbing F.

Diætisten nr. 119 - 2012

Den Skaldede Kok medbringer ikke sin store bas, men derimod sit dejlige
lune, når han – i nærmest stand-up stil – kan opleves ved seks foredrag til
efteråret. Ved foredragene får den musikalske kok selskab af en psykolog,
en plastikkirurg og en diætist.
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Kombination af velsmag og virkning
SylliFlor® opfylder behovet for et virkningsfuldt, tarmregulerende produkt,
som samtidig er så tiltalende, at brugerne appelleres til at opretholde et
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.
SylliFlor® KDUGHUIRUHQKLGWLOXVHWÀHNVLELOLWHWLLQGWDJHOVHVPHWRGHU

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 Jens Rikardt Andersen, overlæge, lektor, HD(O), MPA Ernæringsenheden, Rigshospitalet og Institut for Human Ernæring, Kbh. Universitet, og
Kia Halschou Hansen, cand scient (klinisk ernæring) og Ph.D-studerende, Institut for Human Ernæring, Kbh. Universitet

Tjek medicinlisten, når du
vejleder din patient
Interaktioner mellem oralt indtaget medicin og mad er

behandlingseffekt, samt varierende optagelse, der giver problemer

formentligt hyppigt forekommende, men dårligt undersøgt,

med at indstille korrekt dosis. En anden mekanisme, der kan

og konsekvenserne er derfor heller ikke godt beskrevet.

påvirkes af fødevarer, er nedbrydningen af medikamenter. Dette

I fremtiden bliver dette et af de store emner indenfor
klinisk ernæring, og et problem i denne forbindelse vil
være, at samme medikament har mange navne. Det kan

sker oftest i leveren, hvor især enzymfamilien, cytochrom P450
oxidase enzymsystem (CYP), kan påvirkes af fødevarer (1).

Absorption/biotilgængelighed

være en meget stor udfordring for diætister at sætte sig

Alene det at indtage medicin sammen med et måltid kan have

ind i detaljerne, så anbefalingen må være, at hovedprincip-

store konsekvenser for tilgængeligheden og absorptionen af en

perne forstås.

række medikamenter. Der ses fx en nedsat absorption af flere
medikamenter, der anvendes mod hjerte-kar-sygdomme, når de
indtages samtidigt med et måltid. Absorptionen af Captopril (mod
forhøjet blodtryk) nedsættes med 42-56 pct. og Furosemid (vandKia Halschou Hansen

Jens Rikardt Andersen

drivende) med 16-45 pct. (2-5). Absorptionen af Digoxin (mod
uregelmæssig hjerterytme) nedsættes med 16-32 pct. ved et
fiberholdigt måltid (6,7). Samtidig findes der også eksempler på,
at absorptionen af medikamenter øges ved indtagelse sammen
med et almindeligt måltid. Her er Lovastatin (kolesterolsænker) et
af dem, hvor absorptionen øges med 50 pct. ved indtagelse samtidig med et måltid, mens absorptionen næsten forhindres totalt
ved fibertilskud fra frugt og grønt (8). Det er jo ekstra uheldigt, da

Mad og medicininteraktioner

patienter med for højt kolesterol i serum jo altid anbefales fiberrig

Hvis man alene ser på, hvilke mad- og medicininteraktioner, der

kost.

teoretisk kan reducere tilgængeligheden af medikamenter, frem-

Felodipine (mod højt blodtryk) er et af eksemplerne på interaktion

kommer adskillige muligheder. Oftest ses en ændring af optagel-

med grapefrugt. Her øges mængden i serum med 284 pct.,

sen af medikamenterne fra tarmen. Det kan skyldes kemiske

hvis det indtages sammen med grapefrugt (9), der binder

reaktioner, keleringer, der opstår mellem fødevarer og lægemidlet

leverenzymerne, så Felodipin slet ikke fjernes ved leverpassagen,

eller fysiologiske reaktioner på fødeindtagelse, såsom øget

og mængden i blodet øges.

mave-tarm sekretion og ændret motilitet. Alt sammen noget,

Også antibiotika rammes. Der ses nedsat absorption af især

der kan have betydelige konsekvenser for behandlingseffekten,

Tetracyklin med op til 65 pct. ved samtidig indtagelse af mælke-

fx føre til øget optagelse af medikamenter med risiko for

produkter og helt op til 81 pct. med jerntilskud pga. kelering (10).

forgiftning, eller føre til nedsat optagelse med risiko for manglende

Penicillinabsorptionen nedsættes med 25-37 pct., Ampicillin med
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22-50 pct., mens Amoxicillin kun påvirkes af fibre, der nedsætter

Fødevarer der kan ”blande sig”

absorptionen med 21 pct. (11).

Eksempler på specifikke fødevarer, der kan interagere med læge-

Erythromycin er et lægemiddel, der har vist modsatrettede resulta-

midler, er mælk, der kan kelere calcium og lægemiddel til tungt-

ter. Et studie har vist, at absorptionen reduceres med 79 pct., hvis

opløselige salte, som derefter ikke optages. Tyramin, som findes i

det indtages lige efter et måltid (12,13), og et andet studie kom

mange fødevarer, fx i lagret ost, rødvin og spegepølse etc. kan

frem til en øget absorption på 28 pct., hvis det indtages lige før et

give forhøjet blodtryk og migræne og modvirke de lægemidler, der

måltid (14).

anvendes til behandlingen heraf. Kostfibre, især kornfibre, binder

Der er ingen tvivl om, at fødevarer kan påvirke tilgængeligheden

divalente kationer i tarmen, (især de geldannende) og reducerer

af medicinen. Yderligere har medicinens form (piller, kapsler,

absorption af fx Lovastatin og 5-ASA (mod colitis

flydende) også en betydning for absorptionen. For eksempel

ulcerosa). Avocado reducerer effekten af AK-behandling med

reduceres absorptionen af Azithromycin (antibiotikum) i kapsler

Warfarin (blodfortyndende), ligesom andre grønsager med højt

med 50 pct. ved indtagelse sammen med et måltid, hvorimod

indhold af vitamin K. Især grapefrugtjuice påvirker effekten af

ingen effekt af måltidet ses, når Azithromycin spises i form af

lægemidler, der omsættes af CYP, i udtalt grad. Grapefrugtjuice

tabletter eller flydende (suspension) (15).

indeholder en meget potent inhibitor af specifik CYP3A4, hvilket

Lægemidler skal testes for indflydelse af et måltid, hvis det skal på

gør, at lægemidlet ikke nedbrydes i samme grad, og dermed øges

det amerikanske marked. Dette gøres med et såkaldt FDA-meal.

tilgængeligheden og effekten (1). Koffein metaboliseres i leveren

FDA-meal er en fedtrig amerikansk morgenmad: Te, mælk eller

af samme CYP-enzymsystem, men i stedet for at hæmme

juice, rolls/toast med smør, ost eller marmelade samt æg. Det er

nedbrydningen af lægemidlet, øger koffein medikamenters

således meget fiberfattigt, og fibrene har jo vist sig at være ganske

omsætning, dvs. at effekten reduceres. Bananer og spinat

betydningsfulde i denne forbindelse, som det fremgår af

indeholder store mængder kalium og kan være vigtige fødevarer

ovenstående.

at være opmærksom på i forhold til indtagelse af nogle former for

Et gennemgående problem i forhold til udnyttelsen af lægemidler

vanddrivende medicin (1).

er forsinket ventrikeltømning og dermed langsommere passage af
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lægemidlet fra ventrikel til absorptionsstedet i tarmen. Dette ses

Bivirkninger

ved en lang række sygdomme, og svær sygdom medfører også

Noget helt andet er bivirkningerne. Det drejer sig bl.a. om

motilitetsændringer, der yderligere kan forstærkes af medikamen-

motilitetsforstyrrelser, cerebrale sideeffekter på appetit/sultcenter,

ter (de fleste af medikamenterne er en forudsætning for patien-

effekt på absorption og udskillelse samt en blanding af ovennævn-

tens overlevelse). Man ved en del, men der er rigtig meget, der

te. Dette er mere udtalt hos nogle patientgrupper end andre,

aldrig er undersøgt, også inden for denne boldgade. Indtag af

afhængig af deres medicinindtag. Her er de psykiatriske patienter

medicin i forbindelse med mad er ikke nødvendigvis kun et onde,

hårdt ramt, især patienter med skizofreni. En lang række læge-

men kan i visse tilfælde fremme compliance, fx i forbindelse med

midler til denne patientgruppe medfører uhensigtsmæssige bivirk-

NSAID´s (gigtmedicin), hvor indtagelse i forbindelse med et mål-

ninger, såsom vægtøgning. Dette skyldes ikke ændringer i basal-

tid modvirker de bivirkninger, NSAID´s har på mave-tarm syste-

stofskiftet, men derimod stimulering af appetitcentret via blokering

met (1). Desuden er der problemer ved fastende indtagelse af

af bl.a. serotonin 5-HTc2 receptoren og H1-receptorer, der indgår

medicin, da pH så er meget lav i mavesækken, så medicinen kan

i appetitreguleringen. Dette fører til øget energiindtag via natspis-

blive syrehydrolyseret, og dermed ikke tilgængelig for absorption.

ning, trøstespisning osv. (16). Depressionen i sig selv kan også
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give anledning til overspisning. Andengenerationslægemidler
(SGA) som Clozapin, Thioridazin (Melleril) og Olanzapin (Zyprexa),
Risperidon (Risperdal) har bivirkninger, der giver mange vægtproblemer. Hvorimod førstegenerationsmedikamenter (FGA)som
Ziprasidon (Zeldox) giver færre vægtproblemer. Til gengæld har
SGA langt færre alvorligere bivirkninger end de ældre FGA-alternativer (17,18). Der er til dato ikke fundet endelige løsninger på
dette problem. Disse patienter er svære at motivere til motion og

Konklusion

andre livstilsændringer, og lås på køleskabet bliver hurtigt til et

Det kan være umuligt at finde rundt i de forskellige lægemidlers

tvangsindgreb. Medikamenter som metformin, der normalt gives

følsomhed for forskellige fødevarer. Dog er det vigtigt at forstå, at

til type 2 diabetespatienter, kan evt. anvendes som behandling af

der skal tænkes på medikamenter, når ernæringsterapi ikke fun-

den medicininducerede vægtøgning (19).

gerer optimalt, og det er svært enten at få patienten til at spise

Den mest almindelige bivirkning, som kan ramme alle slags pati-

eller måske lade være med at spise. Et godt råd er at gennemgå

enter, er madlede, kvalme og ændret smagsopfattelse. Resultatet

medicinlisten og diskutere det med en læge. Bivirkninger er oftest

er næsten altid vægttab, og det er den tidsmæssige sammen-

dosisafhængige og reversible, og der er oftest en åbenbar tids-

hæng, der skal give mistanken.

mæssig sammenhæng.
jra@life.ku.dk
kia@life.ku.dk
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Vidste du ….
At Metformin, som er et førstevalgspræparat til patienter
med type 2 - diabetes, kan inducere malabsorption af B12
og derved øge risikoen for udvikling af B12- mangel.

Diarré hos småbørn
og vigtigheden af en
sund tarmflora

Endvidere er det rapporteret, at behandling med Metformin
kan være associeret med nedsat folatkoncentration.
Mekanismen er endnu ikke klarlagt. Endelig kan nedsættelse af både folat og B12 resultere i øgning af koncentrationen
af homocystein, som muligvis er en risikomarkør for kardio-

Læs mere på http://irf.dk/dk/anmeldelser/studieanmeldelser/

tiv

bakterieku
l

r
tu

Ak

vaskulær sygdom.

langtidsbehandling_med_metformin_nedsaetter_
vitamin_b12_hos_type_2-diabetikere.htm
Bifidobakterier har stor betydning

Vidste du ….
At alle patienter, der sættes i glukokortikoidbehandling
med farmakologiske doser, skal sikres adækvat tilskud
af calcium + vitamin D, og disse patienter bør have
foretaget knogledensitets (BMD)-måling.
Hvis glukokortikoiddosis gennemsnitligt er højere end

Det er via modermælken, at spædbørn modtager et vigtigt bidrag
til opbygningen af immunforsvaret. Omtrent 70% af kroppens
immunforsvar findes nemlig i mave-tarm systemet. Spædbørn, der
får modermælk, udvikler en tarmflora, som domineres af bifidobakterier, hvilket er en betydelig faktor, som gør, at disse børn
oplever mindre besvær med maveinfektioner. I de tilfælde hvor
amning ikke er muligt, eller hvor der er behov for at supplere med
modermælkserstatning, findes der nu et godt alternativ. NAN Pro
indeholder den aktive bakteriekultur Bifidobacterium Lactis, som
fremmer koloniseringen af bifido-bakterier i tarmen.
50% færre dage med diarré hos småbørn1
NAN Pro giver ikke blot en klinisk dokumenteret tilvækst, der
modsvarer væksten hos børn, der ammes, men bidrager også til
aktivt at styrke barnets tarmflora og immunforsvar. Et prospektivt
randomiseret studie, som fulgte spædbørn i 4 måneder, viser at
tilskud af Bifidobacterium Lactis i modermælkserstatning betyder,
at antallet af dage med infektionsudløst diarré halveres.1 Børn som
havde fået tilskud af bifidobakterier, havde desuden væsentligt
færre tilfælde af diarré i studieperioden.1

svarende til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder,
og t-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 vurderet ved
DEXA scanning, ydes der enkelttilskud fra Lægemiddelstyrelsen til behandling med fx bisfosfonat.
Læs mere på
http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/171
030#IndledningLK
Og på http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/
Grupper/315100

Vigtig information: Brystmælk giver den bedste næring til barnet i de første måneder af
livet. Derfor bør brystmælk om muligt altid være det første valg.

Her kan du kontakte produktspecialisterne
Lis Vinther
tlf. 2321 2257
lis.vinther@dk.nestle.com

Karin Kjærgaard Christensen
(Er på barsel. Frem til juni 2012 kan
Lis Vinther kontaktes.)
Tlf. 2321 2581
karin.christensen@dk.nestle.com

1) Ziegler EE , et al. J. Pediatr. Gastroenterol.
Nutr. 2003;37:388.
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Af Allis Bek, klinisk diætist, SD. Aarhus Universitetshospital, Risskov og May-Britt Krongaard Riggelsen, klinisk diætist, Region Syddanmark

Psykofarmaka får ofte ”hele skylden”
for vægtøgning
Som diætister behandler vi ikke de psykiatriske symptomer

som sædvanligvis optræder sammen. Diagnoseklassifikationen

eller tilstande, men tager i diætvejledningen hensyn til det

hviler på et erfaringsmæssigt, empirisk grundlag og bygger på

aktuelle symptombillede og den igangværende psykiatriske

sygdomsbilleder, der er knyttet til bestemte forløb eller har vist sig

behandling. Symptomer, der kan have betydning i diætbehandlingen kan fx være medicininduceret træthed, appetitforandringer ved depression, ritualer omkring fødeindtagel-

påvirkelige af bestemte behandlingsformer, og af denne grund er
fundet praktisk anvendelige. Da psykisk lidelse opstår og udvikles
i et komplekst samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale
relationer, findes der i psykiatrien ikke mange fuldt opklarede syg-

se, træk af spiseforstyrrelser, angst ved indkøb, frygt for gift

domsenheder med fastslået ætiologi, opklaret patogenese, veldefi-

eller bakterier, vrangforestillinger mv.

neret symptomatologi og klarlagt prognose (1).
De psykopatologiske symptomer kan overordnet inddeles i ikke-

Allis Bek

May-Britt Krongaard Riggelsen

psykotiske og psykotiske symptomer, der medfører en anderledes

Mennesker med psykiske lidelser mødes ofte med manglende for-

virkelighedsopfattelse end den, vi normalt er enige om. De psykiatriske sygdomme inddeles i ti overordnede diagnosegrupper, der
igen inddeles i undergrupper i ICD-10 systemet, som anvendes
mest i Danmark.
Se skema 1.

Skema 1, De psykiatriske diagnoser (2)

ståelse, undgåelse eller stigmatisering grundet myter, fordomme
eller uvidenhed. Til trods for, at mange har oplevet psykiske van-

F00-09

Organiske psykiske lidelser, især demens

skeligheder hos en nærtstående, er det fortsat svært for mange at

F10-19

Psykiske lidelser forårsaget af psykoaktive stoffer
(alkohol, medicin, 'stoffer')

F20-29

Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide
psykoser, skizo-affektiv psykose

F30-39

Affektive sindslidelser (depression og mani)

F40-49

Nervøse og stress-relaterede lidelser

F50-59

Adfærdsændringer, forbundet med fysiologiske
forstyrrelser og fysiske faktorer
(Spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser og seksuelle
funktionsforstyrrelser)

F60-69

Forstyrrelser og forandring af
personlighedsstruktur og adfærd

F70-79

Mental retardering (udviklingshæmning)

F80-89

Psykiske udviklingsforstyrrelser,
herunder autisme

F90-98

Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller ungdom, herunder ADHD

F99

Psykisk lidelse eller forstyrrelse, ikke på anden
måde klassificeret

møde denne gruppe mennesker både privat og som professionel.
Med denne artikel håber vi at kunne medvirke til større viden og
forståelse for de udfordringer, mennesker med psykiske lidelser
kan have i forbindelse med at etablere og opretholde en hensigtsmæssig kost. Psykiatriske patienter er ofte multisyge, dvs. har flere langvarige sygdomme samtidigt, både psykiatriske og somatiske. Specielt har gruppen stor risiko for at udvikle svær overvægt,
metabolisk syndrom, diabetes og hjerte-karlidelser, så det er en
gruppe af patienter, mange diætister også ser i somatisk regi.
Risikoen for vægtøgning er en kendt bivirkning til visse typer af
psykofarmaka, men i vores praksis i voksenpsykiatrien ser vi
mange andre faktorer, der også har stor indflydelse på vægtøgninger. Men ofte får medicinen ”hele skylden”.

Psykisk lidelse
En psykiatrisk diagnose er en meget kort betegnelse for et karakteristisk psykiatrisk sygdoms- eller tilstandsbillede. Med et eller få
ord betegner diagnosen et sæt af psykopatologiske symptomer,
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En diagnose gør det lettere at hjælpe patienten med at sikre den

Behandling af psykisk lidelse

rette behandling og letter kommunikationen med andre.

Behandling af psykiske lidelser kan være både biologisk, psykolo-

Diagnosen tydeliggør ikke nødvendigvis patientens umiddelbare

gisk og social, dvs. omfatte fx psykofarmaka, psykoterapi/samtale-

ressourcer til fx at indgå i diætbehandlingen. En del psykiske

behandling og social psykiatrisk indsats.

lidelser er typisk periodiske, og modsat hvad mange tror, kan man
blive helbredt for selv svære tilfælde af psykisk lidelse. Med tidlig

Psykoterapeutisk behandling er i dag oftest kognitiv terapi i for-

diagnosticering og tidlig behandling ved sygdommens udbrud

skellig udformning, afhængig af hvilken sygdom eller tilstand, der

opleves langt de bedste resultater.

behandles. Socialpsykiatri vedrører bolig, økonomi, beskæftigelse,
hverdagsliv osv. og varetages primært af kommunerne. Ofte er

Iflg. Psykiatrifonden kommer hver anden danske familie i løbet af

behandlingen en kombination af flere forskellige behandlingsfor-

livet i kontakt med behandlingssystemet grundet psykiske proble-

mer.

mer (3). I psykiatrisk regi behandles de svære sindslidelser som fx

De fleste danskere vil på et eller andet tidspunkt i deres liv indta-

skizofreni, bipolar affektiv lidelse (tidligere kaldet maniodepressiv

ge psykofarmaka; medicin der påvirker tanker, følelser, søvn,

sygdom), svær depression samt svære spiseforstyrrelser. Lettere

humør og væremåde – på godt og ondt. Effektiv psykofarmaka har

tilfælde af fx depression og angst behandles i primærsektor hos

først været kendt fra 1950-60’erne og kan inddeles i 4 hoved-

egen læge eller privatpraktiserende psykiater/psykolog. Jf. Center

grupper: medicin mod psykoser (antipsykotika), mod depression

for Psykiatrisk Forskning var der i Danmark i år 2011 ca. 130.000

(antidepressiva), mod maniske/depressive udsving (stemningssta-

personer i kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen i form af

biliserende), samt mod angst og søvnløshed (anxiolytika og hyp-

indlæggelse, kontakt til psykiatrisk skadestue eller i ambulant

notika). Herudover bruges centralstimulerende medicin til

behandling (4). Der ses en høj grad af komorbiditet, fx optræder

behandling af ADHD, og enkelte andre typer medicin ved

depression og angst ofte hos samme person, og det samme gør

behandling af misbrug og en række specielle psykiske lidelser, fx

sig gældende for personlighedsforstyrrelser og misbrug/spisefor-

demens.

styrrelse.
I psykiatrien skelnes mellem behandling af akutte sygdomsfaser

28

De patienter, vi får henvist til diætbehandling, er også i ambulant

og vedligeholdende eller forebyggende behandling mellem syg-

behandling eller indlagt i psykiatrisk regi med svære sindslidelser.

domsfaserne. Der kan være tale om brug af forskellige præparater

Vi ser dog sjældent patienter i meget akut psykiatrisk fase. Som

eller forskellige doser i de enkelte faser. Blandt mennesker med

diætister behandler vi ikke de psykiatriske symptomer eller tilstan-

psykiske lidelser er der en høj grad af komorbiditet til andre psyki-

de, men tager i diætvejledningen hensyn til det aktuelle symptom-

ske lidelser, hvorfor der ikke sjældent er behov for præparater fra

billede og den igangværende psykiatriske behandling. Symptomer,

flere grupper på én gang. Heldigvis har nogle præparater samtidig

der kan have betydning i diætbehandlingen kan fx være træthed,

virkning på flere slags symptomer, fx både angst og depression,

appetitforandringer ved depression, ritualer omkring fødeindtagel-

og det tilstræbes at bruge så få præparater som muligt. Det er

se, træk af spiseforstyrrelser, angst ved indkøb, frygt for gift, bak-

karakteristisk for psykofarmaka, at den fulde virkning først indtræ-

terier og lignende, vrangforestillinger mv.

der efter nogen tid, ofte nogle uger. At finde den rette medicin
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eller kombination af medicin til den enkelte patient kræver en

parater vægtøgning som hyppig bivirkning; Cipramil og Remeron.

grundig udredning, et godt samarbejde mellem patient og

Ved ældre antidepressiva ses for næsten alle præparater denne

behandler og kan være en meget langvarig proces.

bivirkningsprofil, dog bruges præparaterne sjældent. Til gengæld
kan selve depressionen og stemningsudsvingene direkte påvirke

Et vigtigt fokusområde i behandlingen med psykofarmaka er

appetitreguleringen og trangen til sødt. Da vægtøgning dog står

bivirkningerne, der er meget forskellige og ofte bestemmende for

som en mulig bivirkning ved præparaterne, medfører det

valg af præparat(er). At læse om bivirkningsprofiler på indlægs-

desværre ofte, at medicinen får "hele skylden”, trods det, at

sedler eller i medicinoversigter kan virke overvældende og skræm-

sagen er langt mere kompleks. Det er vores erfaring, at der er

mende, da alle tænkelige bivirkninger, som sjældent forekommer,

flere årsager til vægtøgninger hos psykisk syge end de medicinske

er nævnt. Mennesker reagerer dog meget forskelligt på psykofar-

bivirkninger.

maka, nogle oplever slet ikke bivirkninger, og enkelte oplever
mange. Generelt har de nyere typer af psykofarmaka relativt få

Vi har taget udgangspunkt i bogen ”Psykofarmaka” (2), udgivet af

bivirkninger i forhold til de ældre, der i dag næsten kun bruges

Psykiatrifonden. På deres hjemmeside, www.psykiatrifonden.dk,

ved svære eller behandlingsresistente tilfælde.

findes en altid opdateret oversigt (3).

Diætisters udfordringer i psykiatrien

At forvalte sin mad

Bivirkninger til psykofarmaka, som diætister i psykiatrien oftest

De senere år er der kommet øget fokus på, at mennesker med

støder på, er mundtørhed og forstyrrelser i appetitreguleringen

psykiske lidelser kan have udtalte problemer med den måde,

samt forstoppelse.

deres tænkning fungerer på. Kognition betyder tænkning, der er
bygget op af forskellige kognitive funktioner og bl.a. omfatter

Mundtørhed er en udbredt bivirkning, der især har stor betydning

evnen til at sanse, være opmærksom, indlære, huske, bearbejde

for tandsundheden, men hos nogle medfører det også et meget

information og løse problemer. Hvis en eller flere af de kognitive

højt indtag af væske. Hvis patienten vælger energiholdige drikke-

funktioner er forstyrret markant gennem en periode, taler man om

varer, får det betydning for kropsvægten. Hvis bivirkningen er

kognitive vanskeligheder.

meget udtalt, kan det have betydning for, hvordan måltider sammensættes. Rugbrød opleves ofte som værende meget tørt og må

Omfang og grad af vanskelighederne er meget forskellige og

derfor suppleres med noget væskeholdigt og/eller spytstimuleren-

afhænger af flere forhold, bl.a. sygdomsepisodernes type, svær-

de for at være ”spiseligt”, fx syltede grønsager.

hedsgrad, antal og varighed. Hos nogle bedres de berørte kognitive funktioner igen med tiden, mens der hos andre er vedvarende

Bivirkning, i form af forstyrrelser i appetitreguleringen, er typisk en

vanskeligheder. Kognitive vanskeligheder påvirker i høj grad evnen

oplevelse af stærk sult og manglende mæthed. Denne bivirkning

til at håndtere mange af hverdagens og livets almindelige opgaver,

optræder i varierende grad ved behandling med antipsykotika,

og kan have større indflydelse på hverdags- og behandlingsmæs-

men forekommer hyppigst ved to af de nyere atypiske antipsykoti-

sige forhold samt udbytte af psykosocial behandling, end selve

ka: Leponex og Zyprexa. Ikke alle oplever dog denne bivirkning.

lidelsens symptomer har.

Smagsforandringer kan også forekomme.
At forvalte sin mad – planlægge, købe ind, tilberede, anrette, spise
Desværre stiger ikke kun vægten hos disse patienter. Det gør risi-

og rydde op igen – stiller store krav til de kognitive funktioner. Ikke

koen for metabolisk syndrom også. I diætvejledningen fokuseres

mindst tilberedning af varm mad er en krævende og omfattende

på at opnå størst mulig mæthed med et så lavt energiindtag som

opgave for kognition. Ved vanskeligheder med hukommelsen kan

mulig og mest hensigtsmæssig sammensætning af kosten for pati-

det også være svært overhovedet at huske at spise og at huske,

enten. Herudover arbejdes der med at træne/lære den enkelte at

hvad man fx har aftalt med diætisten. Ved problemer med kon-

leve med en konstant sultfølelse. Bivirkningen kan være ret mar-

centration kan det være svært at følge en samtale, og indlæring af

kant og betyde, at det ikke er muligt at reducere kostindtaget til-

ny viden eller færdigheder kan tage meget lang tid. Derfor er det

strækkeligt til at opnå et vægttab, hvorfor målet i første omgang

vigtigt i forhold til diætbehandling at forsøge at få et overblik over,

som regel er at begrænse eller undgå yderligere vægtøgning.

hvilke kognitive vanskeligheder den enkelte patient har, og hvordan det påvirker den enkeltes muligheder for at forvalte sin mad

Forstyrrelser i appetitreguleringen og en øget trang til søde sager

og skabe forandringer. Kognitive vanskeligheder udredes endnu

forekommer ligeledes hyppigt ved patienter med depression eller

ikke systematisk, men der udvikles så småt forskellige medicin-

bipolar lidelse. Ved nyere antidepressiva ses dog kun ved to præ-

ske, psykologiske og miljøterapeutiske behandlingsmetoder, der
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kan tage højde for kognitive vanskeligheder og/eller afhjælpe dem.

ledes bedring i fordelingen af mad og ”usunde ting”. Ofte er der
behov for at vejlede patienterne i ultranem forvaltning af mad, der

For den enkelte patient er det ofte en langvarig og meget sorgfuld

kan anvendes i de dårlige perioder, fx færdigretter fra frost.

proces overhovedet at erkende, at man har kognitive vanskelighe-

Patienterne udviser også hyppigt træk af spiseforstyrrelserne ano-

der og blive motiveret for at bruge forskellige kompenserende

reksi, bulimi og overspisning i perioder. Dette dog uden nødven-

hjælpemidler, fx post-it sedler, indkøbssedler, planlægningsskema-

digvis at opfylde diagnosekriterierne for spiseforstyrrelsessygdom-

er, påmindelser fra mobiltelefonen og lignende (3, 5, 6).

mene.

Diætist i psykiatrien

For mange af patienterne er det generelt svært at håndtere mad.

Som diætister arbejder vi med diætvejledning af patienter i et

Kognitive vanskeligheder gør det vanskeligt at tænke fremad og

kompliceret felt under hensyntagen til den enkeltes aktuelle psyki-

dermed planlægge mad og indkøb samt at få købt ind. At initiere,

ske tilstand, den psykiske sygdom, kognitive færdigheder, medi-

tilberede og anrette måltider og den efterfølgende oprydning kom-

cinsk og psykologisk behandling mv., hvor adskillige faktorer har

mer til at virke helt uoverskuelig. Det kræver ofte støtte, hvis et

betydning for udbytte af diætbehandlingen.

stabilt dagligt måltidsmønster skal etableres og vedligeholdes. At
undlade at spise et eller flere måltider betyder ofte øget sult og et

At leve med en psykisk lidelse vedrører i høj grad opfattelsen af

større indtag af usunde ting som slik, kager, chips, fastfood mv.

sig selv og omgivelserne. Vi oplever ofte patienter med ringe selv-

I samtalen med patienten er det vigtigt at være opmærksom på, at

værd og svingende identitetsfølelse,som finder det svært i sociale

patienterne kan have yderst svært ved at koncentrere sig, have

relationer. Den psykiske lidelse i sig selv kan have betydelig nega-

svært at holde fokus, sortere i og huske informationer. Særligt vig-

tiv indvirkning på livskvalitet, der kan være yderligere reduceret

tigt er det derfor at være opmærksom på opsamling sidst i samta-

som følge af overvægt.

len, at benytte billeder, så vidt det er muligt, og skrive ned.
Herudover kan det være hjælpsomt for patienten med udarbejdel-

Som de fleste andre mennesker bruger folk med psykiske lidelser

se af huskeseddel, indkøbsliste mv. Såfremt patienten har res-

også mad og/eller søde sager, snacks osv. til regulering af deres

sourcepersoner i sit netværk, kan disse være til stor støtte i og

psykiske velbefindende. Fx ved kedsomhed, behov for trøst, eller

efter samtalen. I stabile psykiske perioder vil kognitive vanskelig-

for at dæmpe uro/ængstelse/angst, dulme ubehagelige

heder ofte fortsat være til stede.

følelser/stemninger, hæve energiniveauet ved træthed osv. For
nogle af vores patienter kan psykologisk betinget spisning være af

Mennesker med psykiske lidelser kan have mange forskelligarte-

et ret stort omfang. Særligt i dårlige sygdomsperioder med yderst

de udfordringer i forhold til at etablere og opretholde en hensigts-

begrænset overskud og overblik over egen livssituation kan der

mæssig kost.

ses betydeligt uhensigtsmæssige kost- og spisevaner. Da vil der
være ernæringsmæssig ubalance i form af en for lille mængde

allisbek@rm.dk

"rigtig" mad og for stor mængde af ”usunde ting”. I stabile eller

May-britt.Riggelsen@psyk.regionsyddanmark.dk

gode sygdomsperioder ses bedring i den psykiske tilstand og lige-
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9. oktober
DSKE, Dansk Selskab for Klinisk Ernæring afholder initiativmøde; Tidlig parenteral ernæring: Vil
kroppen fodres? Om strategien for parenteral ernæring hos bl.a. intensive patienter og om autofagi
som mulig involveret mekanisme. Nærmere information på www.DSKE.dk
11. oktober
Vidensråd for Forebyggelse indbyder til konferencen ”SUNDHED OG ADFÆRD – hvorfor er det så
svært at træffe de sunde valg? Konferencen finder sted i Dansk Design Center i København.
Hør blandt andet en hjerneforsker, en filosof, en psykolog og en læge og bliv klogere på, hvilke
mekanismer der bestemmer vores adfærd, og hvad der skal til, hvis vi skal give folkesundheden et
skub i den rigtige retning. Læs mere om konferencen og tilmeld dig via hjemmesiden.
http://www.vidensraad.dk/nyhed/konferencen-%E2%80%9Dsundhed-ogadf%C3%A6rd%E2%80%9D-hvorfor-er-det-sv%C3%A6rt-tr%C3%A6ffe-de-sunde-valg
29. oktober
Nutrition Care Process og International Dietetics and Nutrition Terminology (NCP & IDNT),
fri forelæsning og workshop i Lund i Sverige. Information om program og tilmelding, kontakt
anna.stubbendorff@skane.se

BESTYRELSESUDVALG
Forretningsudvalg: Formand Ginny
Rhodes og kasserer Helle Ronneby

14. november
Konferencen Diabetes Update 2012. Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577
København V. kl. 09.00-16.30. Dagen vil blandt andet byde på ny viden inden for behandling af
følgesygdomme til diabetes, erfaringer med telemedicin, motivationsværktøjer, teknologien bag
den kunstige bugspytkirtel m.m. Se http:// www.diabetes.dk/konference

Hjemmesideudvalg: Formand Ginny
Rhodes, næstformand Mette Pedersen,
Marie-Louise Hartvig og Maria Gamborg
PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og
næstformand Mette Pedersen
Redaktionsudvalg: Ginny Rhodes
Medlemsudvalg: Margit Oien Nielsen og

19. november
Fagligt netværksmøde om patientuddannelse. Mødet henvender sig til patientundervisere
samt ledere, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere med interesse for patientundervisning.
Mødet afholdes kl. 11.30 - 16.15. på Klampenborg Galopbane, Klampenborgvej 52, 2930
Klampenborg. Projektet er en opfølgning på et projekt om sygdomsspecifik patientuddannelse,
som er en del af Region Hovedstadens Kronikerprogram. Se i øvrigt: http://www.regionh.dk/kronikerprogram/menu/ Deltagelse er gratis. Link til tilmelding:
https://regionh.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=19683
1.– 2. december
Folkeuniversitetet afholder kursus om Psykologiske funktioner ved overvægt og overspisning.
Hvorfor bliver nogle mennesker overvægtige, og hvad kan man gøre for at tabe sig? Ny viden om
samspillet mellem hjerneprocesser og psykologiske mekanismer i forbindelse med afhængighedstilstande kan forklare, hvorfor nogle mennesker spiser for meget og bliver overvægtige, og hvad man
kan gøre for at tabe sig. Sted: Njalsgade 120-142 (Københavns Universitet), lokale 22.0.27 (bygning 22, stuen, lokale 27), Både lørdag-søndag 9.15-15. Pris 616 kr. Tilmelding på www.fukbh.dk

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

I december er der fokus på
formidling og iværksættere

21. januar 2013
Møde for kliniske diætister der beskæftiger sig med diætbehandling af gravide diabetikere.
Kl. 10-15. Odense Universitetshospital. Fremsendelse af dagsorden/tilmelding senest den
14. januar ved henvendelse på e-mail tine.nielsson@ouh.regionsyddanmark.dk eller
carina.ljungberg@ouh.regionsyddanmark.dk
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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
ø
ød | Denmark | T
Telefon:
elefon: +45 70210707 | Fax: +45 70210708
E-mail: nutricia@nutricia.dk | www
www.nutricia.dk
.nutricia.dk

