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Kræft er en af de sygdomme, som de fle-

ste har haft tæt inde på livet. Enten ved

selv at have været syg, eller ved at et

familiemedlem, en veninde, en kollega

eller en anden i ens omgangskreds har

fået konstateret kræft. Ud over det per-

sonlige perspektiv oplever vi som ernæ-

ringsprofessionelle også at have kontakt

til patienter og pårørende, som har behov for hjælp i forbindelse

med en kræftsygdom, i et rehabiliteringsforløb eller ved diætbe-

handling/ ernæringsvejledning i forbindelse med en sekundær

diagnose. 

Helt personligt kan jeg fortælle, at min mor for 10 år siden var

igennem et forløb med strålebehandling af hoved-hals området.

En ernæringssonde var en trussel, som skulle anlægges, hvis

vægten kom under 61 kg, og ikke en eneste gang var der tilbud

om en samtale med en diætist.

Jeg håber og tror på, at vi er kommet længere nu. Ikke at vi er

helt i mål, men den fokus, der har været på kræftbehandling og

på underernæring i den forbindelse, har sikret at flere patienter

har fået hjælp. 

FaKD samarbejder med Fresenius Kabi, Fagligt Selskab for

Kræftsygeplejersker og Kost- og ernæringsforbundet om, at kræft-

patienter bliver oplyst om vigtigheden af optimal ernæring samt

muligheden for at få hjælp af en diætist. Vi håber, at patienten og

de pårørende selv ønsker et forløb hos en diætist, allerede når de

første tegn på nedsat appetit opstår.

Underernæring er ikke kun et problem for kræftpatienter. Andre

sygdomme og forløb kan også blive forværret, hvis patienten eller

borgeren ikke får den optimale ernæring, og rehabilitering er nyt-

teløs, hvis borgeren ikke får noget at spise. 

Mange kommuner har allerede valgt at ansætte vores medlem-

mer som et led i at bekæmpe underernæring. Det glæder mig, at

flere kommuner kan se vigtigheden af en bedre ernæringstilstand

hos de ældre borgere, og har valgt at bruge en del af pengene fra

ældremilliarden (som kunne søges tidligere på året) på et større

fokus på ernæring, og ansættelse af diætister i forbindelse med

rehabilitering. 

Lad os høre, hvordan det foregår i din kommune, og lad os dele

succeshistorierne. Vi skal sprede det gode budskab og vise, hvor-

dan det gode forløb for patienter og borgere kan sammensættes.

At bekæmpe underernæring er en fælles indsats - lad os gøre det

sammen. 

Lad os bekæmpe 
underernæring i fællesskab!
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Kosttilskud med højt proteinindhold 
bidrager til styrke og genopbygning  
hos ældre.

SENESTE FORSKNING  

anbefaler et højere 
proteinindtag for ældre >65 år1

www.nestlehealthscience.dk 
Nestlé kundeservice: 3546 0167 NOURISHING PERSONAL HEALTH

1.  Bauer J, et al. JAMDA 2013
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Kort nyt siden sidst

Redaktionen på Diætisten
arbejder målrettet på at lave
et godt blad til medlemmerne
af FaKD. Bladet skal levere
unik viden, som du finder
interessant, og det bør også
fungere som samlingspunkt
omkring FaKD.

Du er altid velkommen til at
kontakte redaktionen, hvis du
har gode forslag til artikler
eller nye rubrikker i bladet.
Send en mail til
redaktoer@diaetist.dk

Ny forskningsklumme i Diætisten
Vi kender det alle sammen; skrivebordets “things to do”-liste vokser – og ofte når man

ikke at følge med i, hvad der rører sig i forskningen. Det ønsker Diætisten fremover at

hjælpe lidt på vej med. Fra næste udgivelse af Diætisten vil der være en fast klumme dedi-

keret til nyeste forskning. Klummen vil videreformidle dele af den seneste forskning om

ernæringsrelevante emner. 

Klummen skal også give inspiration til at stille de rigtige spørgsmål, så vi som ernærings-

faglige selv kan producere flere forskningsprojekter! På trods af, at ernæring er verdens

ældste “medicin”, kan ernæringsforskning stadig ikke konkurrere med medicinsk forsk-

ning, hvad angår kvalitet og kvantitet, og vi har derfor rigtig mange spørgsmål, vi mangler

at få besvaret. Men for at få flere svar på vores spørgsmål, er vi nødt til at vide, hvad vi

ved, hvad vi blot gisner om, og hvor vores viden ophører.

Vi ser frem til den faste forskningsklumme, som skrives af Randi Tobberup, cand.scient i

klinisk ernæring og klinisk diætist i Diætisthuset, klinik Aalborg.

Bliv anmelder

Redaktionen modtager jævnligt nye

bøger fra forlagene. Hidtil har redak-

tionsudvalgets medlemmer anmeldt

udvalgte bøger her i Diætisten, men nu

kan du også være med! Fremover vil vi

annoncere, hvilke bøger vi har modta-

get, og du får muligheden for at få til-

sendt et eksemplar til anmeldelse. Vi

håber, at der er ildsjæle derude, som

har lyst til at dele ny viden og læseop-

levelser gennem anmeldelse af bøger-

ne her i bladet. Rekvirer bøgerne på

redaktoer@diaetist.dk

Nye bøger modtaget på
redaktionen
Low FODMAP Diet 2 – basiskøkkenet 

Antal sider: 320

Forfattere: Stine Junge Albrechtsen,

Mette Borre, Lisbeth Jensen, Marianna

Lundsteen Jacobsen og Cæcilie

Gamsgaard Seidel 

Udkommet: 21. februar 2014

på Muusmann Forlag.

10 Kostråd – 10 Familier

Antal sider: 216

Forfatter: Stine Junge Albrechtsen

Udkommet: 5. marts 2014

på Muusmann Forlag.



Årsmødet er værd at prioritere! For det første er det rigtig godt at mødes

med kollegaer på tværs af landet. Man bliver inspireret af at høre om

deres arbejde, ligeledes er det nemmere at bruge hinanden som spar-

ringspartner når man har fået sat ansigt på folk.

For det andet er det ofte nogle meget interessante emner, der er på

programmet, og man bliver opdateret på det seneste nye.

Emnerne på programmet den 24. januar var meget inspirerende, og

foredragsholderne var rigtig gode til at formidle budskabet.

Det studie, Anne Marie Beck fortalte om, er meget aktuelt for det

arbejde, jeg sidder med lige nu, så derfor passede det perfekt ind,

og det var med til at bekræfte, at vi er godt med i vores kommune.

Oplægget fra overlæge Kim Overvad gav også rigtig meget mening,

for èt er at læse en rapport, noget andet er at høre det fra en, som

har arbejdet med det. Det var meget inspirerende.

Jeg havde tidligere hørt om undersøgelsen af grove grøntsagers ind-

virkning på DM2, men ikke sat mig yderligere ind i det. Oplægget fra

Per Bendix gjorde min interesse meget stor, og flere af mine kollega-

er tilbage på kontoret fik et indblik i min nyerhvervede viden.

I en travl hverdag er det ikke altid nemt at holde sig opdateret på

den nyeste viden, lige når den kommer ud. Et årsmøde, hvor der er

samlet relevante emner og så kompetente oplægsholdere, er både

inspirerende og en stor hjælp i det daglige arbejde.

Oplægget om øget dødelighed ved vægttab hos personer med BMI

mellem 25-30 bekræfter os i vigtigheden af, at det ikke kun er væg-

ten, der er afgørende for en livsstilsændring. Vi skal være dygtige til

at måle succes med andre parametre for at sikre, at vores patienter/

borgere stadig kan blive sundere, og ikke mindst, at de forebygger

vægtstigning med en sundere livsstil. Jeg kan ikke lade være med

at tænke på, at undersøgelserne kun fokuserer på dødelighed.

Vi møder nok mange, der selv har mere fokus på livskvaliteten

end på dødelighed. Er man mon lykkeligere som slank end som

lettere buttet, og hvad gør medierne ved os – men det ligger fast, at

en bagdel stadig er en fordel. 

Arrangørerne af dagen havde nok forudset, at nogle af oplæggene

blev meget naturvidenskabelige, for balancen blev oprettet ved

dagens afslutning med et besøg af en filosof – godt tænkt! 

Tak til Sofie Wendelboe for hendes entusiasme omkring NCP. Hun

gør et kæmpe arbejde for at styrke vores faglighed – fantastisk! Som

kommunal ansat med en del sundhedsfremmeopgaver kræver det

kreativitet at få modellen i brug, men jeg tror på, at det kan lykkes

med Sofies hjælp.

Hvis diabetikerne i Hjørring kan spise ½ kg grønsager dagligt, så er

der god grund til at videreformidle dette meget enkle og effektive

budskab til hele landet.  Spændende at høre om gamle grønsagsty-

per - og jeg er ikke i tvivl om, at Diabetesforeningens indsats med

hensyn til at levere opskrifter er medvirkende til, at nordjyderne

gumlede løs med velbehag.

Hvordan man måler livskvalitet hos ældre i forhold til økonomi, kan

forekomme meget uoverskueligt – men at det er muligt, fik vi

bekræftet. Det er så vigtigt, at der er nogen, der får den slags under-

søgelser gennemført på trods af mange udfordringer – og en konklu-

sion om, at fysioterapi ikke kan stå alene, men at tværfaglighed er

nødvendigt, er jo god musik i vores ører.

Foreningen af Kliniske Diætisters årsmøde
Den 24. januar afholdt Foreningen af Kliniske Diætister årsmøde i den Sorte Diamant i København. Der var flot tilslut-
ning til arrangementet, hvor 100 kliniske diætister mødte op. Programmet var alsidigt og spændende, og dagen bød
således på mange gode oplæg og diskussioner, vidensdeling og kollegialt samvær.

Her får du et indblik i, hvad et par af deltagerne mener om de forskellige oplæg på årsmødet.

Karin Lykke Iversen:
Klinisk diætist i Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune

Carina Dahl Christensen:
Klinisk diætist i Fåborg-Midtfyns Kommune

Diætisten nr. 128 - 20146
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Overvægt – og hvad så?

Hvem har gavn af et vægttab i relation til risikoen for udvikling af

sygdom og dødelighed samt effekten på livskvalitet?

Kim Overvad, Læge, ph.d. Professor, Institut for Folkesundhed,

Aarhus Universitet

Tarmens bakterier og deres betydning for vores sundhed

Tine Rask Licht, professor MSO, Forskningsleder fødevaremikrobio-

logi DTU

Cost-effective studie af ernæringsindsats blandt svage under-
ernærede ældre

Anne Marie Beck, klinisk diætist, ph.d., MS gerontologi

Grove grøntsagers indvirkning på DM 2

Præsentation af studie fra Lektor, ph.d., Per Bendix Jeppesen,

Aarhus Universitet

Kan ernæringsdiagnosen bruges af alle? En praksis-orienteret
tilgang til NCP

Klinisk diætist Sofie Wendelboe

Er vi ansvarlige for vores egen sundhed?

Filosof Martin Marchman Andersen, ph.d., Post.doc

Program og oplægsholdere på Årsmødet



Af Sanne Kellebjerg Poulsen, PhD studerende, Cand. Scient.,

Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet,

skp@life.ku.dk, Thomas Meinert Larsen, Lektor, PhD, Institut for

Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og Arne Astrup,

Professor, overlæge, dr.med., Institutleder ved Institut for Idræt og

Ernæring, og Centerleder for Forskningscenter OPUS,

Københavns Universitet.

Resultaterne fra det store Butiksprojekt i forskningscenter

OPUS ved Københavns Universitet viser, at Ny Nordisk

Hverdagsmad fører til vægttab, sænker blodtrykket og har

potentiale til at mindske risikoen for type 2-diabetes.

Samtidig er tilfredsheden med Ny Nordisk Hverdagsmad i

top. Studiet er netop publiceret i American Journal of

Clinical Nutrition.

I studiet deltog 181 voksne personer med let øget sygdomsrisiko,

idet de fleste havde hypertension, præ-diabetes og/eller metabo-

lisk syndrom, hvor de ved lodtrækning blev bedt om at følge Ny

Nordisk Hverdagsmad eller Gennemsnitlig Dansk Hverdagsmad i

seks måneder (1). Som tidligere beskrevet i Diætisten (2), blev al

mad udleveret gratis fra en særligt oprettet fødevarebutik på

Institut for Idræt og Ernæring ved det Natur- og Biovidenskabelige

Fakultet. Deltagerne besøgte butikken flere gange om ugen, hvor

de selv sammensatte deres fødevarer i overensstemmelse med

deres kosttype. Inden deltagerne forlod butikken, blev fødevarerne

registreret, og hvis der ifølge computerprogrammet var store

uoverensstemmelser mellem fødevarernes sammensætning og

retningslinjerne for kosttypen, blev deltagerne vejledt i at ændre

sammensætningen, således at kriterierne for kosttypen blev over-

holdt. For begge grupper blev fødevarerne udleveret efter ad libi-

tum princippet, hvor fokus ikke var på at tælle kalorier, men på at

lade madens evne til at give en behagelig mæthed være styrende

for kalorieindtaget. Studiets diætister hjalp deltagerne med råd og

vejledning til at følge deres respektive kosttyper, og deltagerne

besøgte diætisterne i alt ni gange i løbet af de seks måneder. Her

fik de også generelle råd omkring måltidsmønstre, portionsstørrel-

ser, fornemmelse for sult og mæthed og lignende. Endvidere gen-

nemgik deltagerne grundige undersøgelser før, under og efter de

seks måneder, studiet varede.  

En kogebog til hver kosttype

For at vejlede og inspirere deltagerne, blev der til begge grupper

udarbejdet kogebøger med opskrifter i overensstemmelse med

kosttyperne, og deltagerne gennemgik et madlavningskursus i

deres respektive kosttyper. Kogebogen til Gennemsnitlig Dansk

Hverdagsmad indeholdt opskrifter på klassiske danske retter ind-

delt efter forret, hovedret, supper samt dessert og kager, og var

mest tiltænkt som inspiration, da deltagerne i denne gruppe ikke

nødvendigvis skulle følge bestemte opskrifter. Kogebogen til Ny

Nordisk Hverdagsmad med i alt 180 opskrifter var inddelt i årets

fire sæsoner, da sæsonvariation er et vigtigt element i Ny Nordisk

Hverdagsmad. Ydermere var der for hver sæson udarbejdet tre

menuplaner til aftensmåltider, som deltagerne blev vejledt i at føl-

ge. Da gastronomien og velsmagen ligeledes er i fokus for Ny

Nordisk Hverdagsmad, blev opskrifterne udviklet i samarbejde

med nogle af landets førende kokke inden for det Nordiske køk-

ken. Kogebogen til Ny Nordisk Hverdagsmad, som deltagerne

benyttede i projektet, er tilgængelig på OPUS’s hjemmeside

http://foodoflife.dk/opus/wp/butiksprojekt/kogebog/ , og udvalgte

opskrifter er publiceret sammen med FDB (3-5).

Ny Nordisk Hverdagsmad giver vægttab

Resultaterne fra studiet viser, at efter seks måneder opnåede beg-

ge grupper et vægttab, men vægttabet var størst i Ny Nordisk

Hverdagsmads gruppen. Blandt de 147 deltagere, der gennem-

førte studiet, var der et vægttab på gennemsnitligt 4,7 kg i Ny

Nordisk Hverdagsmad gruppen, mens Dansk Hverdagsmad grup-

pen havde et vægttab på 1,5 kg (Fig 1). Vægttabet blev ledsaget

af en reduktion i fedtmasse og i kropsfedt procent, hvilket betyder,

at vægttabet primært var tab af fedtmasse. Deltagerne var instrue-

ret i ikke at ændre deres fysiske aktivitetsniveau i løbet af de seks

måneder, og målinger af deres kondital før og efter viste ingen for-

skelle mellem grupperne, hvorfor fysisk aktivitet ikke kan forklare

Diætisten nr. 128 - 20148

Sundhedseffekterne af 
Ny Nordisk Hverdagsmad 

Grundtankerne bag den Nye Nordiske Hverdagsmad samt nogle
af de tilknyttede forskningsprojekter er bl.a. beskrevet i
Diætistens temablad i juni 2011.

Læs eller genlæs bladet på FaKD s hjemmeside http://www.dia-
etist.dk/viden/fagbladetdiaetisten/diaetisten-arkiv/2011/111



forskellen i vægttabet mellem de to grupper. Frafaldet undervejs

var lige stort i begge grupper (hhv. 19 pct. og 18 pct.) og skyldes

primært tidsrelaterede samt personlige årsager. 

Ikke kun effekt på vægten 

Udover vægttab medførte Ny Nordisk Hverdagsmad et signifikant

fald i blodtryk sammenlignet med Gennemsnitlig Dansk

Hverdagsmad. Forskellen mellem grupperne på hhv. systolisk og

diastolisk blodtryk efter de seks måneder var 5,3 og 3,2 mm Hg.

Endvidere så vi, at effekten på det systoliske blodtryk var delvist

uafhængig af vægtændringen, da det systoliske blodtryk forblev

lavere i Ny Nordisk Hverdagsmad gruppen, selv efter justering for

vægtændringen. Ny Nordisk Hverdagsmad gruppen havde yder-

mere signifikante fald i total kolesterol, triglycerid samt fasteglu -

kose. Blandt en subgruppe med præ-diabetes ved starten af stu-

diet (i alt 19 deltagere) så vi en klar sænkning af insulin samt for-

bedringer i insulin-følsomheden, og dermed lavere risiko for type

2 diabetes blandt Ny Nordisk Hverdagsmad gruppen.

Hvad spiste deltagerne?

Baseret på tre dages vejede kostregistreringer kunne vi se, at på

trods af ad libitum designet og fokus på velsmag, spiste Ny

Nordisk Hverdagsmad gruppen mindre energi, og madens energi-

tæthed var også mindre. Forskellen i energiindtaget mellem de to

grupper var 1766 kJ/d, og for energitætheden var forskellen 88

kJ/100g. Ud fra registreringerne i butikken kunne vi se, at begge

grupper var gode til at efterleve kriterierne for deres respektive

kosttype. Der var klare forskelle mellem grupperne på indtaget af

de fødevaregrupper, der karakteriserer Ny Nordisk Hverdagsmad

samt på de fødevaregrupper, som Gennemsnitlig Dansk

Hverdagsmad gruppen spiste mest af (Fig. 2). Objektive målinger

som fx nitrogen-udskillelse i urinen samt fedtsyresammensætnin-

gen i blodet bekræfter registreringerne fra butikken, hvilket under-

bygger, at deltagerne reelt også har spist de fødevarer, de fik med

hjem.

Ny Nordisk Hverdagsmad smager godt

Udover, at deltagerne formåede at efterleve kriterierne for Ny

Nordisk Hverdagsmad, angav de også en stor grad af tilfredshed

med kosten. Ved hvert besøg hos diætisten blev de bedt om at

angive deres tilfredshed på en skala fra 1 (Meget dårligt) til 5

(Meget godt). Set over hele perioden var den gennemsnitlige til-

fredshed med Ny Nordisk Hverdagsmad 4,8; hvorimod den var

3,7 for Gennemsnitlig Dansk Hverdagsmad. 

Vægttabet centralt for deltagernes sundhed 

Studiet var ikke designet som et egentlig vægttabsstudie, og over

for deltagerne blev det introduceret og præsenteret som et studie

af sundhedseffekter og de kulinariske kvaliteter af Ny Nordisk

Hverdagsmad. På trods af dette og selv med ad libitum designet
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Figur 1. Ændring i vægt i løbet af interventionen i begge kostgrupper

Målingerne til uge 0, 12 og 26 er faste målinger foretaget om morgenen, i modsætning til de øvrige, som er foretaget på varierende tids-

punkter af dagen. Scre = screening. Fejllinjerne indikerer spredningen (standard error of the mean)



opnåede begge grupper et vægttab, højst sandsynligt som et

resultat af den løbende diætistvejledning. Vægttabet i sig selv er et

yderst positivt resultat, da vægttab har en positiv indvirkning på

alle øvrige livsstilssygdomme og er første skridt i behandlingen af

livsstilssygdomme.

Potentialet i Ny Nordisk Hverdagsmad

Resultaterne i dette studie er opnået ved, at deltagerne i seks

måneder næsten udelukkende har spist efter principperne for Ny

Nordisk Hverdagsmad, hvilket er nødvendigt for at skabe den

videnskabelige evidens for sundhedspotentialet i Ny Nordisk

Hverdagsmad. Samme grad af efterlevelse er usandsynlig uden

for studiets rammer og blandt den generelle befolkning, men selv

små ændringer i retningen af Ny Nordisk Hverdagsmad vil for

mange være et skridt i den rigtige retning. Ny Nordisk

Hverdagsmad ligger samtidigt tæt op af de officielle kostråd, hvor-

for efterlevelsen af disse må formodes at stige, hvis flere tager

principperne for Ny Nordisk Hverdagsmad til sig. I OPUS arbejder

vi ud fra et mål om at forbedre folkesundheden, og vi ser her et

potentiale, hvis efterlevelsen af kostrådene stiger i befolkningen,

ved at flere spiser Ny Nordisk Hverdagsmad. Vi ved fra deltagerne

i studiet, at maden smager rigtig godt, og der var stor tilfredshed

med Ny Nordisk Hverdagsmad. Dette underbygger potentialet for,

at mange vil følge principperne for Ny Nordisk Hverdagsmad,

med en potentiel mulighed for at fremme folkesundheden som

følge. 

Diætisten nr. 128 - 201310

Referencer
1.    Poulsen SK, Due S, Jordy AB, Kiens B, Stark KD, Stender S et al. Health effect of the New Nordic Diet in adults with increased waist circumference – a 6 month ran-

domized controlled trial. Am J Clin Nutr 2014; 99: 1–11. 
2.    Poulsen SK: Hvad er skidt, og hvad er kanel? - Er Ny Nordisk Hverdagsmad sundt? Diætisten 2011; 11: 17-19.
3.    Claus Meyer, Arne Astrup m, fl: Ny Nordisk Hverdagsmad. FDB, 2011
4.    Claus Meyer, Arne Astrup m, fl: Ny Nordisk Hverdagsmad. Spis efter årstiden. FDB, 2012
5.    Claus Meyer, Arne Astrup m, fl: Ny Nordisk Hverdagsmad - året rundt. FDB, 2013

Figur 2. Indtag af fødevaregrupper baseret på registreringer i butikken.

Nordisk til og med tang er fødevaregrupper, der karakteriserer Ny Nordisk Hverdagsmad

Fejllinjerne indikerer spredningen (standard error of the mean)
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1. Hvordan vil Fødevarestyrelsen følge op over årene, så

befolkningen lærer kostrådene at kende og implementerer

dem i hverdagen? 

I Fødevarestyrelsen vil vi de næste 3-5 år arbejde med kostrå-

dene til forskellige målgrupper. De målgrupper, vi i første

omgang vil arbejde med, er børn/unge, mænd og gravide. Bag-

grunden for at fokusere på disse målgrupper er, at det er vigtigt

at få implementeret gode måltidsvaner fra barnsben. Mænd

lever generelt mere usundt end kvinder, og gravide er ofte mere

modtagelige overfor livsstilsændrende tiltag.

2. Hvordan vil man nå de mindst 20 pct. i befolkningen,

der ikke læser, forholder sig til eller forstår offentlige

anbefalinger?

Det er en udfordring at nå ud med budskabet omkring de offi-

cielle kostråd til de uinteresserede. Vi ved fra forskningen, at

oplysningskampagner ikke rammer målgruppen. Her vil struktu-

relle forandringer være en måde at gøre deres hverdag sundere.

Det kunne for eksempel være igennem sundere kantineordnin-

ger på arbejdspladser, sundere mad i daginstitutioner og i sko-

ler, og et sundere udvalg i fx sportshaller.

Gennem flere af vores partnerskaber vil vi forsøge at skubbe

disse målgrupper i en sundere retning. På den måde vil den

del af befolkningen, der ellers ikke interesserer sig for sundhed

også blive påvirket i en positiv retning.

3. Har Fødevarestyrelsen gjort sig overvejelser om, hvordan

man kan støje nok, så stenalderkost m.m. ikke får mere

spalteplads end Kostrådene?

Det vil altid være spændende for en stor del af befolkningen at

høre om nye og revolutionerede kure. Og kostrådene er på den

måde ikke revolutionerede. Vi vil altid fremhæve kostrådene

som den letteste, bedste og billigste måde at leve sundt og

varieret på, men en direkte strategi for, hvordan vi vil få mere

spalteplads end de andre kure, har vi ikke. Til gengæld har vi

et bredt netværk af patientforeninger, brancheorganisationer

mv., der støtter op om kostrådene. På den måde har vi indtil

nu formået at få meget omtale.

4. Hvordan vil I medvirke til, at befolkningen ikke fastholder

oplevelsen af, at "eksperterne er jo alligevel uenige"?

Ved lanceringen af de officielle kostråd i september gjorde vi

netop meget ud af at fortælle, at der med de nye kostråd ikke

er sket en revolution, men derimod en videreudvikling af de

gamle kostråd. I bund og grund er der blot sket nogle justerin-

ger på nogle områder, hvor vi er blevet klogere med årene. Den

største nyhed i de officielle kostråd er formuleringerne og gra-

fikken bag.

5. Hvordan vil I markedsføre rådet "Spis mindre mættet

fedt" efter Astrups positive udtalelser om mættet fedt i

diverse medier? 

I december lavede vi en nyhed til altomkost.dk, der netop satte

fokus på kostrådet omkring fedt. Vi holder samtidig fast i, at

mættet fedt i større mængder er problematisk i forhold til

udvikling af hjertekarsygdomme. Det sker på baggrund af evi-

densrapporten bag kostrådene og de nye nordiske næringssto-

fanbefalinger, som udkom i oktober 2013. 
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Fem skarpe til Fødevarestyrelsen 
om de nye kostråd

Redaktionen har stillet Trine Grønlund, Fødevarestyrelsen, fem spørgsmål om de nye kostråd. Her svarer hun på spørgsmål

om Fødevarestyrelsens kommunikationsstrategi i dens forsøg på at fremme befolkningens sundhed.
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Spis mad med mindre salt

I september 2013 blev de reviderede kostråd offentliggjort,

og her blev de otte officielle kostråd fra 2005 udvidet til

10. De væsentlige ændringer er, at der skal indtages mere

fed fisk, mindre rødt kød og mindre salt. Men hvorfor skal

vi have et kostråd for salt? Salt er jo et tilsætningsstof og

ikke kost. Og hvor let er dette kostråd at følge? 

Af Tine Nielsen, professionsbachelor studerende i Ernæring og

Sundhed, nielsentine0@gmail.com

Danskernes saltindtag

I Danmark er saltindtaget alt for højt. Mænd indtager i gennemsnit

9-11 g salt pr. dag, og kvinder indtager i gennemsnit 7-8 g salt pr.

dag (1). Et højt saltindtag øger væskemængden i blodet, og der-

ved øges modstanden i kredsløbet. Dette kan være medvirkende

årsag til helbredsproblemer som forhøjet blodtryk, hjertekarsyg-

domme, mavekræft, knogleskørhed, nyresten og blodpropper (1).

Kostrådet nævner, at man kan sænke sit blodtryk ved at spise

mindre salt (2). Hjerteforeningen oplyser, at 950.000 danskere

har forhøjet blodtryk, heraf 260.000 uden at vide det (3). Målet

med kostrådet er at sænke danskerne saltindtag med 3 g pr. dag,

hvilket betyder, at gennemsnitsindtaget vil blive 6-8 g pr. dag for

mænd og 4-5 g pr. dag for kvinder. 3 g kogesalt svarer til en ½

tsk. Ifølge Hjerteforeningen vil en nedsættelse med 3 g pr. dag

kunne redde 1000-1300 menneskeliv i Danmark om året (1). 

De Nordiske Næringsstof Rekommandationer (NNR) anbefaler, at

forbruget højst er 6 g salt pr. dag (4), hvilket er væsentligt højere

end de ovennævnte 4-5 g salt pr. dag. Dette er bemærkelsesvær-

digt, da kostrådene er udarbejdet på baggrund af NNR. 

Ifølge Ernæringsrådets konklusion fra 1996, er der ikke er belæg

for at tillægge ændringer i saltindtaget nogen væsentlig rolle for

blodtrykket hos de fleste raske danskere (5). Man kan så undre

sig over, hvorfor et kostråd vedr. et tilsætningsstof er så vigtigt, at

det skal tilføjes de eksisterende kostråd, hvis det alligevel ikke har

nogen gavnlig effekt for raske personer at nedsætte det daglige

saltindtag. Havde det så ikke været mere effektivt at køre en kam-

pagne rettet mod personer med forhøjet blodtryk?

Højt saltindhold i fødevarerne

Det kan være svært som privatperson at sænke sit saltindtag med

3 g salt pr. dag, da saltet, vi selv tilsætter, udgør mindre end 20

pct. af det daglige saltindtag (6). Størstedelen af saltet i maden

kommer fra industrielt fremstillede produkter som brød, kød, ost

og færdigretter. Derfor kan det være uoverskueligt at holde øje

med det daglige saltindtag. I Danmark er det frivilligt for produ-

centen, om saltindholdet skal fremgå af varedeklarationen (7). Det

er derfor langtfra alle varedeklarationer, der er brugbare i forbin-

delse med at reducere saltindtaget. Hvis saltindholdet er oplyst på

en varedeklaration, kan det være beskrevet som salt, natrium,

NaCl eller sodium. For at finde ud af, hvor meget salt der reelt er i

produktet, skal danskerne sætte sig ind i, at et indhold på 1 gram

natrium svarer til 2,5 g salt, og så skal de til at regne. Men hvis

noget er for besværligt og kræver for stor indsats, har folk det med

at give op.  Kigger man efter Nøglehulsmærket og

Fuldkornsmærket, er man dog godt på vej. For at fødevarer må

mærkes med Nøglehulsmærket eller Fuldkornsmærket, skal der

overholdes nogle regler for indholdet af tilsat salt i produktet -

dog med undtagelse af kødpålæg. I kødpålæg er der ikke nogen

regler vedr. salt, for at produktet kan mærkes med Nøglehuls-

mærket (8).

Ifølge rapporten “Danskernes faktiske kost og oplevelsen af sunde

kostvaner” fra DTU var det svært for danskerne at følge de eksi-

sterende kostråd fra 2005, (9) og derfor kan det tænkes, at

kostrådet vedr. salt kan være så besværligt at følge, at folk ikke

gider tage det til sig. Et skridt på vejen kunne være at gøre det

lovpligtigt at oplyse saltindholdet i fødevarerne på varedeklaratio-

nerne. 

Saltpartnerskabet er et selskab, der arbejder for bedre mærkning

af fødevarernes saltindhold samt at få aftaler med fødevare-

erhvervet om målene for reduktion af salt i færdigpakkede fødeva-

rer. Saltpartnerselskabet, blev dannet i november 2010 og består

af brancheorganisationer for fødevareerhvervet, patientforeninger,

Forbrugerrådet m.m.(1).

Tilsat salt

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udarbejdet pje-

cen “Spis mad med mindre salt”, for at give nogle gode råd til at

nedsætte saltforbruget. Denne brochure fokuserer kun på salt og

ikke på næringsstofferne. I brochuren står der blandt andet

“Nøjes fx med én mad med ost eller skinke til frokost”. Det fore-
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slås, at man i stedet for kan benytte sig af kartoffel, avocado, æg,

tomat, agurk samt rester fra aftensmaden som pålæg. Eller fx væl-

ge salat til frokost i stedet for (10). Hvis kød og ost fravælges for at

spare på salt, vil der også blive fravalgt en masse gode proteiner.

Hvis en nedsættelse af det daglige saltindtag ikke har nogen

effekt på raske personer, vil det så ikke være uhensigtsmæssigt at

fravælge salt fra på bekostning af proteiner? 

Pjecen anbefaler også, at man bager sit eget brød. Dette er et

udmærket råd, da meget industrielt fremstillet brød indeholder en

del salt. Det er bare ikke alle, der har tid til at bage deres eget

brød i en travl hverdag. 

Nedenstående tabel viser, hvor stort saltindtag man kan risikere -

bare ved at indtage almindelige dagligdags fødevarer. 

Som tabellen viser skal der ikke indtages mere end en portion

cornflakes til morgenmad og to skiver rugbrød med ost, skinke

eller leverpostej til frokost, før halvdelen af det maksimalt anbefa-

lede saltindtag er nået. Indtages der ydermere saltholdige mellem-

måltider, og tilsættes der salt til middagsmaden, er saltindtaget

hurtigt langt over det maksimalt anbefalede saltindtag. 

Hvor kan der sættes ind?

Hvis det meste af det salt, vi indtager, stammer fra industrielt

fremstillede fødevarer, er det vel industrien, der skal tage dette

kostråd til efterretning?. Men der er grænser for, hvor langt ned

det er muligt at gå i saltindholdet. Nitritsalt fungerer som konser-

veringsmiddel i mange fødevarer for at hindre væksten af clostri-

dium botulinum. Nitritsalt skjuler også den grå farve, kødet får,

når det oxideres. Ydermere benyttes salt som smagsforstærker i

visse produkter. En nedsættelse af saltindholdet kan derfor forrin-

ge smagen i produktet. Og en forringelse af de sensoriske oplevel-

ser er ikke ønskværdigt for industrien, da det vil påvirke salget af

produkterne negativt. 

At udvide de officielle kostråd med et råd, der er svært for dan-

skerne at følge, er måske ikke vejen frem for at nedsætte det dag-

lige saltindtag. Det vil evt. være  bedre at sætte ind på lovgivnin-

gen vedr. tilladte mængder af tilsat salt i produkterne. Det kan dog

være et punkt, der kan være svært at sætte ind på, da visse føde-

varer vil ændre sig sensorisk ved en væsentlig nedsættelse af salt-

indholdet. Samtidig bruges salt i nogle fødevarer pga. vandbin-

dingsevnen, hvorved produktet kan sælges som værende større

eller tungere, end det reelt er. Man kan derfor forestille sig, at vis-

se fødevareproducenter vil sætte sig imod et sådan lovforslag. 

Man kan så spørge sig selv, om denne udvidelse af kostrådene

med et råd om reduktion af saltindtag overhovedet har nogen

effekt. Samtidig kan det undre, at et kostråd vedr. et tilsætnings-

stof overhovedet skal med, hvis en nedsættelse i det daglige sal-

tindtag slet ikke har nogen gavnlig effekt på blodtrykket hos raske

personer. En målrettet kampagne stilet imod personer med for

højt blodtryk ville nok være en bedre vej frem end at lave

et kostråd, der er henvendt til hele den danske befolkning, hvis

en stor del af befolkningen alligevel ikke har en væsentlig effekt

ved et nedsat saltindtag.
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Saltindhold i populære fødevarer (11)

Fødevare: Gram Indhold af salt (g) i den pågældende mængde

En skive rugbrød 45 0,54

En skive sandwichbrød grov 54 0,59

Grovhakket leverpostej 25 0,45

En skive ålerøget skinke 25 0,70

En skive skæreost, 13 % fedt 25 0,38

En portion cornflakes 50 0,66
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Ernæring til kræftpatienter 
– dør hver fjerde kræftpatient af underernæring?
Overskriften er en ”and”, men problemet med 

underernæring af kræftpatienter er reelt nok.

Af Jens Kondrup, professor, Rigshospitalet, Region H, 

kondrup@post4.tele.dk

Sidste år skrev Politiken, at ”Hver fjerde kræftdødsfald skyldes

underernæring” (se http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedog-

motion/sygdom/ECE1976513/hver-fjerde-kraeftdoedsfald-skyldes-

underernaering/). Desuden: ”Mellem 20 og 30 procent af alle

kræftpatienter dør nemlig ikke direkte af deres kræftsygdom,

men af komplikationer forårsaget af underernæring, viser tal fra

WHO”.

Udover at udtale mig positivt om ernæring til kræftpatienter i

artiklen, spurgte jeg journalisten om, hvilken undersøgelse fra

WHO, der var tale om. Det blev aldrig opklaret. Jeg prøvede flere

andre steder, men kilden eksisterer tilsyneladende ikke. Jeg fik

endda en henvendelse fra DR P1 Detektor, som også havde prø-

vet at finde kilden, uden held. 

Men størstedelen af kræftpatienterne er formentlig underernære-

de, når de dør. Den sidste tid kan være præget af uhyggelig

kakeksi. Denne terminale underernæring kan da også i mange

tilfælde være den umiddelbare dødsårsag, men den egentlige

dødsårsag er svigt i behandlingen af kræftsygdommen.

Så overskriften er en and.  Problemet med underernæring hos

kræftpatienter er dog reelt nok.

Hvad skal der til, for at man kan sige, at ”hver fjerde kræftpatient

dør af underernæring”? Det skal vises i en kontrolleret undersø-

gelse, at ernæringsterapi nedbringer dødeligheden med 25 pct.

ved ernæringsterapi, enten i det kurative eller i det palliative sta-

dium.

”Men størstedelen af kræftpatienterne er
formentlig underernærede, når de dør.
Den sidste tid kan være præget af uhyg-
gelig kakeksi. Denne terminale under-
ernæring kan da også i mange tilfælde
være den umiddelbare dødsårsag, 
men den egentlige dødsårsag er svigt i
behandlingen af kræftsygdommen”.

Ernæringsterapi med effekt på overlevelsen

Der er de sidste år fremkommet undersøgelser, som tyder på, at

ernæringsterapi faktisk har en effekt på overlevelsen. To langtids

opfølgningsstudier har vist en effekt på overlevelsen af hhv. syste-

matisk ernæringsrådgivning hos patienter med colonkræft (1) og

et arginin-beriget sondeernæringsprodukt hos patienter med

hoved-halskræft(2). Et tredje studie blandt palliativt behandlede

patienter med abdominalkræft viste, at hjemme-parenteral ernæ-

ring forbedrede livskvalitet og forlængede levetiden (3). Så det er

OK at mene, at den aktuelle evidens tyder på, at ’målrettet ernæ-

ring’ kan forlænge livet hos (visse) kræftpatienter og samtidigt

mene, at undladelse af ernæringsterapi hos disse patienter inde-

bærer en risiko for død ’i utide’. Men det er altså ikke OK med et

slogan som ”hver fjerde kræftpatient dør af underernæring”.

Fokus på ernæring til kræftpatienter

Fokus på ernæring til kræftpatienter
Ernæringsterapi har sandsynligvis en positiv effekt på livskvaliteten hos kræftpatienter. Den kliniske gevinst er formentlig af så stor betyd-

ning for patienterne, at ernæringsterapi skal iværksættes hos kræftpatienter, som er underernærede eller i risiko for at blive underernærede. 

De næste par artikler viser, hvorfor fokus er vigtig, og hvordan ernæringen til kræftpatienter kan skrues sammen.

Du får også Berit Ipsens korte historiske overblik over udviklingen i ernæring til kræftpatienter. Udviklingen har været til kræftpatienternes

gode, - og noget tyder på, at ernæringsindsatsen fortsat forbedres. Læs med og bliv klogere.
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Desuden har en nylig metaanalyse sandsynliggjort, at ernærings-

terapi har en positiv effekt på livskvaliteten hos kræftpatienter (4).

Denne kliniske gevinst er formentlig af så stor betydning for pati-

enterne, at det i sig selv indikerer, at ernæringsterapi bør iværk-

sættes hos kræftpatienter, som er underernærede/i risiko for at

blive underernærede. 

På baggrund af de nye undersøgelser vedrørende patienter med

kræft, har Dansk Selskab for Klinisk Ernæring indledt et samarbej-

de med Danske Multidisciplinære Cancergrupper ved deres for-

mand, professor Michael Borre, Aarhus Universitetshospital med

henblik på at få tilføjet tidspunkter i pakkeforløbene, hvor ernæ-

ringsscreening og stillingtagen til ernæringsterapi bør finde sted.

Principperne vil følge Sundhedsstyrelsens ”Vejledning til læger,

sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og kli-

niske diætister: Screening og behandling af patienter i ernærings-

mæssig risiko” fra 2003, opdateret 2008, men vil blive modificeret

i henhold til, hvor i pakkeforløbet patienten befinder sig. 

Så det er OK at mene, at den aktuelle
evidens tyder på, at ’målrettet ernæring’
kan forlænge livet hos (visse) kræftpati-
enter og samtidigt mene, at undladelse
af ernæringsterapi hos disse patienter
indebærer en risiko for død ’i utide’.
Men det er altså ikke OK med et slogan
som ”hver fjerde kræftpatient dør af
underernæring”.
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3. Hasenberg T, Essenbreis M, Herold A et al. Early supplementation of parenteral nutrition is capable of improving quality of life, chemotherapy-related toxicity and
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2010;12:e190-9.

4. Baldwin C, Spiro A, Ahern R et al. Oral nutritional interventions in malnourished patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst
2012;104:371-85.
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Fokus på ernæring til kræftpatienter

At være kræftsyg og småtspisende 
– Udfordringer og perspektiver omkring 
ernæring til den svært syge kræftpatient

Af klinisk diætist Mette Borre, Mette.Borre@aarhus.rm.dk og kli-

nisk diætist Line Dam Bülow, linebulo@rm.dk, Aarhus

Universitetshospital.

Ernæring – en vigtig del af livet 

”Ernæring er en nødvendighed for at kunne leve, og derfor giver

vægttab og nedsat appetit anledning til bekymring hos såvel den

kræftsyge som hos familie eller andre pårørende. Der opstår nemt

en følelse af magtesløshed, samtidig med et stort ønske om at

kunne gøre noget aktivt. Den rette ernæring kan være med til at

gøre en forskel og få stor betydning for, at den enkelte kan bevare

eller genvinde vægt, funktionsevne og livskvalitet.”

Ovenstående er et kort uddrag fra bogen ”Kræft og ernæring –

genvind styrke ved vægttab og manglende appetit.”

Bogens budskaber henvender sig til de kræftpatienter, der har

ernæringsproblemer, samt deres pårørende. Det er lige fra patien-

ter, hvor det forventes, at de kureres for deres kræftsygdom, og

hvor ernæringsindsatsen er afgørende for behandlingsforløbet, til

de svært syge, som skal kunne mestre en hverdag med mange

udfordringer, heriblandt ernæringsproblemer.

I denne artikel har vi valgt at sætte fokus på de kræftpatienter,

hvor svær sygdom sammen med ernæringsproblemer både er en

udfordring for patient og pårørende, men også for os som sund-

hedsprofessionelle.

Vejledningen hos klinisk diætist kommer derfor ikke altid til at

handle om at dække energi- og proteinbehov, måltidsfordeling

osv.

Måltidets og omgivelsernes betydning

Kræftsygdom kan i sig selv have stor betydning for lyst og evne til

at spise og er ofte årsag til manglende appetit og vægttab (1,2).

I de fleste kulturer samles familien om måltiderne, hvilket skaber

fælles oplevelser og social trivsel. Et godt måltid er således én af

de faktorer, der kan øge livskvaliteten for den kræftsyge, og målti-

derne hører ofte til blandt dagens vigtigste begivenheder. Mad har

både kulturel og symbolsk værdi for patienter, familie og andre

pårørende (1,3).

Omgivelserne har betydning for, om måltidet bliver til en positiv

oplevelse. Når familien samles om måltidet, er det ikke kun for at

få dækket basale fysiologiske behov, men også for at få skabt nog-

le rammer for socialt samvær.

Ved en indlæggelse på et hospital fjernes det sociale aspekt ved

måltidet, og det kan påvirke glæden ved at spise. 

Undersøgelser viser, at der spises mere i
selskab med andre (3,4). 

I det omfang det er muligt, kan det være
en idé at spise sammen med den småt-
spisende, også under indlæggelse på
hospitalet. 

For nogle patienter kan tanken om hospitalsmad, relateret til syg-

dom og behandling, opleves som utiltalende. Der kan ligefrem

være modstand i forhold til at kunne spise maden. For eksempel

ved gentagende indlæggelser, grundet bivirkninger som kvalme,

opkastninger og smagsforandringer.

Nedenstående citater er fra kvalitative studier af Jane Hopkinson

(3,4).

Maden kan opleves som en skuffelse, hvis den smager anderle-

des eller alligevel ikke kan spises. 

Kvinde 65 år:

”Vi kunne bestille, lige hvad vi ville fra køkkenet, og jeg glæde-

de mig til at få det, jeg havde bestilt, for eksempel boller i kar-

ry – men nogle gange kom det aldrig, eller også smagte det slet

ikke, som boller i karry skulle. Det var en skuffelse – andre
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gange kunne et måltid redde hele min dag, for eksempel, da

jeg fik friske jordbær med fløde”.

Hvis appetitten er meget nedsat, kan det være en lettelse, at

andre har taget en beslutning og blot serverer en lille næringsrig

ret eller en drik. 

Det er også en god idé, at familien medbringer små retter eller en

lille dessert i stedet for blomster eller gaver.

”Det bedste var, når min familie havde bagt en kage eller lavet

rigtig hjemmelavet pizza. Det føltes næsten som at være der-

hjemme”.

Ernæring og livskvalitet

Mange patienter med kræftsygdomme oplever tab af noget meget

basalt, nemlig lysten til at spise. Manglende appetit og dermed

lysten til at spise er ikke alene en stor udfordring for patienten,

men også for pårørende og venner.

Tab af lyst og evne til at spise opleves for den småtspisende som

tab af kontrol (3,4). For de pårørende kan det opleves som mang-

lende viljestyrke, når deres familiemedlem ikke spiser. Kvalitative

undersøgelser viser, at patienter kan og ikke mindst gerne vil finde

en løsning på noget, der er svært – nemlig at spise, selv om lyst og

evne mangler (3,4). Desuden har ernæring betydning for livskvali-

tet, og det er væsentligt for de småtspisende, at de finder deres

egne løsninger på deres spiseproblemer. Familie og personale, der

er tæt på den kræftsyge, kan allerbedst bistå ved at fokusere på

det positive og medvirke til, at ernæring fortsat er en nydelse. 

Derfor kan diætistens rolle ofte blive flyttet fra et fokus om at få

dækket energi- og proteinbehov til at hjælpe patient og de pårø-

rende til at finde de bedste løsninger, der tilgodeser den kræftsy-

ges behov. I det følgende vises eksempler fra kvalitative undersø-

gelser, hvor kræftpatienter beskriver de følelser og oplevelser, de

har haft i forhold til mad og spisesituation, og hvordan de sam-

men med familien har forsøgt at håndtere det (3,4).

Selvkontrol – selvværd

Selvkontrol eller kontrol over eget liv og spisning kan håndteres

forskelligt, eksempelvis ved at spise små bidder, selv om man

næsten ikke kan, eller ved at sidde med til bords uden forvent-

ning om, at den kræftsyge skal spise med – men måske bare kan

spise en chokoladebar eller lidt nødder.

Lisbeth fortæller:

”Jeg føler mig bedst tilpas på flydende kost, som kan drikkes

med sugerør. Jeg føler mig utilpas, hvis jeg skal spise sammen

med andre. – at jeg mangler lyst og evne til at spise almindelig

mad, udstiller mig som svag og nærmest barnagtig.”

Skyldfølelse

Vi har lært, at god og sund mad er fedtfattig, groft og grønt, mens

usund mad består af chokolade, kager og fødevarer med et højt

indhold af fedt. Det giver ofte en følelse af skyld eller dårlig sam-

vittighed, når man bliver bedt om at spise ”usunde” fødevarer,

selv om det i situationen er det bedste valg. Det er vigtigt at foku-

sere på det, der rent faktisk spises, og ikke på det, der ikke spi-

ses. Det vil sige, at det er vigtigt at fokusere på det positive ved

måltidet og indholdet heri. 

Det er hensigtsmæssigt at afprøve små overkommelige tiltag, som

gradvist kan udvides/udfordres, hvis tid, appetit og lyst tillader det.

Carl fortæller:

”Jeg har slet ikke spist noget i dag – men søndag morgen våg-

nede jeg og spiste to scrambled eggs med 6 skiver bacon, og

hvor jeg dog nød det. Søndag fik jeg også en god frokost. Så

det er sådan, det går – søndag gør det ud for i går og i dag”.

Fokus på ernæring til kræftpatienter

”Den rette ernæring kan være med til at
gøre en forskel og få stor betydning for,
at den enkelte kan bevare eller genvinde
vægt, funktionsevne og livskvalitet.”
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Frustration og misforståelser

Lilly har kræft og har i flere måneder lidt af nedsat appetit. Hun

fortæller:

”At spise er blevet en tvungen opgave, og jeg spiser ikke læng-

ere af lyst – men jeg ved, jeg skal, og jeg gør det”. 

”Det er, som om jeg indeni ikke kan overbevise mig selv om, at

jeg skal spise, når jeg ved, at jeg får kvalme og nogle gange

kaster op efter at have spist. Jeg ønsker hverken at se eller duf-

te til mad. Nogle gange går jeg ud i køkkenet – det er forfærde-

ligt”.

Lilly bor med sin ægtefælle, og han vil gøre alt for at få hende til at

spise og prøver ofte at overtale hende til at spise mere. Han bru-

ger mange timer på at tilberede små retter, som hun skal spise.

Lilly ved, at han er frustreret over, at hun ikke spiser så meget.

”Jeg tror, at han er meget frustreret over, at jeg altid siger nej

til den mad, han laver. Jeg har sagt, at det er for store portio-

ner, han øser op, men han lytter ikke”.

”Jeg har også fortalt ham, at han ikke må tale om mad hele

tiden.  Jeg tror, det er min søn, der har sagt til min mand, at

han ikke må være for blødsøden over for mig, og at han skal

insistere på, at jeg skal spise”. 

”Jeg har på fornemmelsen, at de har lavet et komplot sammen

for at få mig til at spise – men det er mig, der ved, om jeg kan,

og hvor meget jeg kan. De gør det hele værre ved konstant at

tale om mad. Jeg vil ønske, de bare serverede noget mad uden

for megen snak og lod mig spise det, jeg nu kan”.

Samarbejde virker

Der kan opstå frustrationer hos familien, hvis den mad, der tilbere-

des, ikke bliver spist. Omvendt kan den kræftsyge føle sig frustre-

ret, hvis han/hun kun spiser af pligt og hensyn til omgivelserne. 

Det er væsentligt at anerkende alle parter og gennem samarbejde

finde løsninger og aftaler, der kan imødekomme frustrationer. 

Nikoline:

”Jeg har ingen appetit, og jeg spiser kun af pligt, og af hensyn

til min kæreste, der ellers bliver meget bekymret for mig – men

det hjælper, at jeg ved, han tænker på mig”.

Humor og livsmod er vigtige ingredienser i en svær tid, hvor ned-

sat appetit og vægttab medfører bekymring hos såvel patient som

hos familie.

Thomas:

”Min kone siger, jeg skal spise, og at jeg skal spise lidt og tit,

så det gør jeg, om ikke andet så lidt”.  

Diætistens rolle

Rådgivning og hjælp til ernæring

Balancen mellem evidensbaserede råd, guidelines, den pædago-

giske indsats, diætvejledning og intentionen om at kvalificere

ernæringsindsatsen på baggrund af den kræftsyges ønsker og

behov kan ofte være svær. På forhånd er der oplagte fokusområ-

der og ernæringstiltag, der tænkes anvendt i den konkrete vejled-

ningssituation, men dagsordenen kan være en helt anden, når

man møder patient og pårørende, jf. ovenstående.

Kernen i vejledningen til den svært syge kræftpatient og dennes

pårørende er ofte at tage udgangspunkt i de problemstillinger, der

fremføres, og lade det bestemme forløbet i samtalen. Der er ofte

mange spørgsmål, skyldfølelse over ikke at kunne spise samt

ærgrelse og afmagt i forhold til ikke at kunne leve op til de for-

ventninger, som omgivelserne har.

Det er altid væsentligt, at forventninger til samtalen afstemmes, så

patient og pårørende føler, at de bliver hørt, og deres problemer

tages alvorligt. Dette kan være vanskeligt, såfremt ernæring ikke
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er det mest betydningsfulde for alle parter, når de kommer til en

samtale hos diætist.

Citat fra 37 årig mand med udbredt kræft i leveren, vægttab på

30 kg og ventende på en levertransplantation:

”Ernæring interesserer mig ikke så meget lige nu”

Hos den svært syge kræftpatient med nedsat appetit handler det

ofte om at få hjælp til at finde brugbare og realistiske løsninger.

Det gælder om at afstemme forventninger til, i hvor høj grad

kostens ernæringsmæssige værdi er væsentligt, og lave aftaler på

baggrund af individuelle behov. Det gælder både indlagte og

ambulante kræftpatienter. 

Ernæring til den svært syge kræftpatient er en udfordring

Der er mange hensyn at tage i ernæringsbehandlingen af den

svært syge og småtspisende kræftpatient, også langt flere end vi

har omtalt i denne artikel. For ud over de sociale, psykologiske og

menneskelige hensyn er der også medicinske og behandlings-

mæssige udfordringer, som kan gøre det rigtig svært og komplice-

ret. Vi håber, artiklen og vores bog ”Kræft og ernæring” kan være

med til at sætte fokus på kompleksiteten i ernæringsbehandlingen

og betyde, at ernæring til de kræftsyge bliver endnu mere synlig.

Fokus på ernæring til kræftpatienter

Om ”Kræft og ernæring”

Bogen ”Kræft og ernæring – genvind styrke ved vægttab og manglende appetit” kan være et

brugbart redskab i vejledningen af patienter og pårørende, både for diætister men også for

sygeplejersker og praktiserende læger. 

Bogen er tænkt som et opslagsværk, hvor de enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinan-

den. Nogle vil have gode råd om, hvad de kan spise, og synes, at tabeller med energi- og pro-

teinindhold i fødevarer sammen med en dagsmenu er håndgribelig at anvende i praksis.

Andre har brug for at læse om andre patienters oplevelser – gennem de udvalgte cases -

andre ligestillede at spejle sig i. Desuden har mange brug for inspiration til at tilberede enkle

og overkommelige retter.

Som en patient har udtrykt det, ”….tænk, at der er andre end mig, som synes det er svært at

spise.”
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FaKD har i samarbejde med Kost og Ernæ -

ringsforbundet, Fagligt Selskab for Kræft -

sygeplejersker og Fresenius Kabi indgået et

samarbejde om at skabe fokus på underernæ-

ring hos kræftpatienter.

Underernæring blandt kræftpatienter er et hyp-

pigt problem (1,2) med alvorlige konsekvenser

for den enkelte og for samfundet (3). Gennem

forskellige fælles initiativer ønsker parterne at

forebygge underernæring hos denne gruppe af

patienter. Det er parternes overbevisning, at

netop den tværfaglige ernæringsindsats kan

forebygge underernæring blandt kræftpatienter.

Undersøgelse blandt kræftsygeplejersker

I en undersøgelse lavet i oktober 2012 blandt

landets kræftsygeplejersker dokumenterer par-

terne, at kræftsygeplejersker ikke prioriterer

ernæring i tilstrækkelig grad til kræftpatienter i

hverdagen. Ernæringsindsatsen er ustrukture-

ret, fx er det kun ca. hver tredje kræftsygeple-

jersker, der ernæringsscreener kræftpatienter

regelmæssigt, dvs. en gang ugentlig under ind-

læggelse. Undersøgelsen viser også, at det kun

er ca. en ud af tre kræftsygeplejerske, der læg-

ger ernæringsplaner for patienterne. Under

halvdelen af kræftsygeplejerskerne følger op på

ernæringsplanerne. I undersøgelsen udtrykkes

der bl.a. tvivl om anvendelse af ernæring gen-

nem sonde og drop, og der efterspøger viden

om underernæring og kræft. 

På den baggrund har FaKD sammen med de

andre parter bl.a. skabt temadage, hvor rele-

vante emner om ernæring og kræft er blevet

præsenteret af forskellige sundhedsfaglige eks-

perter. I juni 2014 vil Fresenius Kabis temadag

for diætister omhandle ernæring til cancerpati-

enter. 

FaKD har sammen med de andre parter også

lavet kampagne om kost og cancer, særligt

målrettet kræftpatienter og deres pårørende.

Målet har været at informere kræftpatienterne

om vigtigheden af ernæring og ernæringsterapi

ved kræft og præsentere dem for deres mulig-

heder for kostvejledning og ekstra ernæring

under sygdom. Dette for at bidrage til forebyg-

gelse af underernæring og behandlingskompli-

kationer samt være med til at fremme livskvali-

teten hos patienterne. 

Parterne har udviklet forskellige materialer ifm.

kampagnen.

Hjemmeside

Til patienter og pårørende har parterne bl.a.

udviklet en hjemmeside: www.kostogcancer.dk

Hjemmesiden giver information om kræft og

ernæring. 

Idéen bag hjemmesiden er at give patienter og

pårørende en ressource online, hvor de kan

finde information om ernæringens betydning og

ernæringsterapi ved kræft. 

Målet er at informere patienterne i at tage en

aktiv rolle og efterspørge de ernæringstilbud,

som de har brug for.

Visitikort og plakater

For at skabe opmærksomhed omkring hjem-

mesiden har parterne også udviklet en plakat

og en mini-brochure i visitkortformat. 

De er sendt til landets onkologiske afdelinger. 

Sygeplejersker og diætister kan uddele materia-

let til patienterne og opfordre dem til selv at ori-

entere sig om mulighederne for ernæringstil-

bud, hvis de ønsker det. 

Parternes samarbejde har skabt positiv gen-

klang i egne fagkredse, hos andre sundheds-

faglige grupper, og ikke mindst blandt kræftpa-

tienter og pårørende, der bl.a. søger råd på

kostogcancer.dk. Parterne fortsætter det gode

samarbejde, fordi vi sammen tror på, at det er

de fælles initiativer, der rykker overfor den vigti-

ge målgruppe: kræftpatienterne.

Referencer
(1) Tisdale MJ. Biology of cachexia. J Natl Cancer Inst
1997;89(23):1763-1773. (2) Stratton R.J., Elia M,
Green CJ. Disease related malnutrition: An evidence
based approach to treatment. CABI publishing; CAB
international 2003. (3) Sundhedsstyrelsen:
”Medicinske patienters ernæringspleje”, Medicinsk
Teknologivurdering, 2005  
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Skræddersyede mellemmåltider 
til kræftpatienter 
Speciale om hæmatologiske kræftpatienternes mellemmåltidspræferencer 

Af Signe Loftager Okkels, sygeplejerske og forskningsmedarbejder

Herlev Hospital, solzikke@hotmail.com

Hvad og hvor meget vi spiser, bestemmes blandt andet af, hvilken

mad vi foretrækker – og hvordan den smager. Dette har ikke

mindst betydning for patienter, der er indlagt med eksempelvis

leukæmi, lymfekræft og knoglemarvskræft, da disse patienter ofte

lider af nedsat appetit. Derfor omhandlede mit kandidatspeciale i

Gastronomi og Sundhed hæmatologiske kræftpatienters mellem-

måltids-præferencer. Specialet blev lavet som et samarbejde mel-

lem Sensorisk videnskab, Københavns Universitet og Enheden for

forskning i ernæring (EFFECT), Herlev Hospital.

Hvilke mellemmåltider foretrækkes

Min spørgeskemaundersøgelse fokuserede på mellemmåltidet, og

hypotesen var, at kostindtaget muligvis kunne øges ved at tilpasse

patienternes mellemmåltider i forhold til den madtype og smag,

patienterne foretrak. 

Formålet med studiet var derfor at udpege, hvilke mellemmåltider

hæmatologiske kræftpatienter (leukæmi-, lymfekræft- og knogle-

marvskræftpatienter) foretrækker, og desuden finde det optimale

tidspunkt for mellemmåltidet. Min hypotese blev undersøgt ved et

spørgeskema, hvor patienterne skulle besvare, hvor stor lyst de

havde til at spise 42 fødevarer, repræsenteret ved billeder.

Yderligere ville jeg undersøge, hvorvidt patienternes besvarelser

var en valid indikator for, hvor godt patienterne kunne lide de vir-

kelige smagsprøver. 

Spørgeskemaets opbygning

Et spørgeskema blev udviklet specielt til dette studie for at

bestemme hæmatologiske kræftpatienters mest foretrukne mel-

lemmåltider og drikke. Skemaet blev opdelt i 14 fødevarekategori-

er og baseret på Hutton et al., 2006 (1), som har karakteriseret

fødevaremønstre hos alvorligt syge kræftpatienter. 

Hver side i spørgeskemaet illustrerede en af de 14 fødevarekate-

gorier og indeholdt tre billeder af Herlev Hospitals måltids- eller

drikkevaretilbud – i alt 42 fødevarer, som skulle vurderes fra 1

(overhovedet ikke lyst) til 5 (rigtig meget lyst) og med den midter-

ste svarkategori 3 (hverken eller). På den sidste side i spørgeske-

maet var der et åbent spørgsmål om, hvilken fødevare eller drik

patienten havde allermest lyst til at spise på det givne tidspunkt.

Hver patient besvarede det samme spørgeskema formiddag (kl.

10-11.30) og eftermiddag (kl. 13.30-15). 

Fokus på ernæring til kræftpatienter

Billede 2. Eksempel på nummerering af fødevarer, ift. frugtkategorien, som
består af frugt 1, 2 og 3 nummereret fra top til bund.

Billede 1. Eating man, colourbox.com



Diætisten nr. 128 - 2013 23

Tabel 1. Resultater fra fødevareønske fra både formiddags- og eftermiddagsspørgeskemaer, n = 142.

Spørgsmål Måltidsmønster Responsrate Eksempler

Hvilken fødevare, ret eller drik har du

allermest lyst til at spise lige nu?

Friske, kolde drikke 33 %, n = 47 Cola, ginger ale, smoothie

Lette, små måltider 31 %, n = 45 Frugt, en ostesandwich,

kage, tyggegummi

Danske traditionelle retter 30 %, n = 43 Medisterpølse, culottesteg, 

brændende kærlighed

Varme drikke 6 %, n = 8 Kaffe, te

Inklusionskriterier for deltagelse

Der var opstillet følgende fem inklusionskriterier for, at patienter

kunne deltage i undersøgelsen: Patienten skulle:

1) Have mindst 1 af 13 ernæringsmæssige symptomer (2), som

gjorde, at patienten ikke havde spist sig mæt inden for de

seneste to uger.

2) Være mindst 18 år gammel.

3) Have en ondartet hæmatologisk kræftdiagnose.

4) Være indlagt på en af de to hæmatologiske afdelinger på

Herlev Hospital.

5) Kunne forstå skriftlig og mundtlig information på dansk.

Blødt, sødt, surt og koldt

112 patienter blev screenet for ernæringsrelaterede symptomer

som kvalme, smagsændringer og nedsat appetit og accepterede

at deltage i undersøgelsen. En overordnet rangordning af fødeva-

repræferencer viste, at frisk frugt, is, kartoffelmos med bacon og

ost i høj grad blev foretrukket, mens kornprodukter konsekvent

ikke blev foretrukket. 

Grunden til disse præferencer kan være relateret til de specifikke

fødevarers bløde tekstur, smag af sødt, surt eller umami samt for-

trinsvis kolde temperaturer, som også er set foretrukket i andre

patientstudier (3). Disse sensoriske aspekter kan måske være

brugbare i forhold til at reducere symptomer som mundtørhed og

kvalme, som hæmatologiske kræftpatienter ofte lider under.

Med hensyn til tidspunktet for mellemmåltidet, viste undersøgel-

sen en signifikant større spiselyst om formiddagen end om efter-

middagen, hvilket gjaldt for stort set alle 42 fødevarer. Dette kun-

ne skyldes at patienternes symptomer var værst om morgenen,

hvilket gjorde det svært at spise tilstrækkeligt. Desuden kan for-

skellene i spiselyst skyldes, at patienterne ikke var blevet mætte

af morgenmaden pga. et utilfredsstillende fødevaretilbud, et kri-

tikpunkt som madanmelder Helle Brønnum Carlsen bemærkede

da hun var ”indlagt” for en dag på Herlev hospital (4). Denne kri-

tik har køkkenet dog taget til sig, og nu bliver patienterne blandt

andet tilbudt hjemmelavet brød, marmelade og nutella til mor-

genmaden.

For at undersøge teksturens indflydelse på spiselysten, blev hver

af de 42 fødevarer opdelt i tre forskellige teksturer - flydende,

blød eller grov. Fem fødevarer blev identificeret som flydende, 15

fødevarer som bløde og 22 fødevarer som grove. Den gennem-

snitlige spiselyst for de tre forskellige teksturtyper blev sammen-

lignet, og der kunne ses en signifikant større lyst til de flydende

fødevarer end de bløde eller grove. Den flydende tekstur kan

måske virke lindrende på patienternes mundgener (mundtørhed

eller mundsår), som ofte opstår i forbindelse med kemoterapibe-

handling, eller også kan det skyldes, at flydende fødevarer er

nemmere at spise/drikke end grovere fødevarer er.

Billeder er et effektivt redskab

Diagnose, behandling, køn, alder, tid og tekstur blev testet for

deres indflydelse på spiselyst. Efter korrektion for kemoterapibe-

handling havde leukæmipatienter samlet set en signifikant lavere

appetit end knoglemarvs- og lymfekræftpatienter. Med hensyn til

køn og alder blev der ikke set klare trends, men kun få signifikan-

te forskelle ift. spiselyst (mænd foretrak tilberedt svinekød signifi-

kant mere, end kvinder gjorde, og unge foretrak salte snacks

mere end ældre gjorde, hvorimod ældre foretrak frugtgrød mere,

end yngre gjorde). 

Formiddag og flydende tekstur havde overordnet den største posi-

tive betydning for spiselysten. Disse variable burde med lethed

kunne implementeres i hospitalets måltidsrutiner. Derudover viste

undersøgelsens resultater en god korrelation, når spiselysten ift.

billeder af fødevarer blev sammenlignet med, hvor godt patienter-

ne faktisk kunne lide udvalgte fødevarer, når de smagte på dem.



Billeder er således et effektivt redskab til at undersøge, hvilke

fødevarer man med fordel kan tilbyde den specifikke patient.

Samtidig kan billeder i menukort måske være med til at øge pati-

enternes appetit.

Ønskeretter

Ud over spørgsmål om de 42 forskellige fødevarer indeholdt spør-

geskemaet et åbent spørgsmål om, hvilken ret eller drik patienten

havde allermest lyst til på det givne tidspunkt. For at skabe over-

blik over de mange forskellige svar fra de 142 patienter, blev der

søgt efter nogle overordnede mønstre i besvarelserne, og af disse

blev der identificeret fire, som ses i tabel 1.

Det udbredte ønske om friske, kolde drikke og lette måltider

understøtter behovet for at skabe små, energitætte mellemmålti-

der, ligesom der kan være god ræson i at have traditionelle dan-

ske retter i betragtning i menuplanlægningen.

Maden er en del af behandlingen

Det aktuelle studie har vist, hvordan mellemmåltider kan tilpasses

hæmatologiske kræftpatienters fødevarepræferencer. Min hypote-

se er, at man skal tilbyde mellemmåltider, som er tilpasset patien-

ternes ønsker og behov, og derved øge patienternes appetit og få

dem til at spise mere. Størstedelen af patienterne i dette studie er

tilfredse med det generelle fødevaretilbud på Herlev Hospital, så

det er måske ikke fødevaretilbuddet specifikt, der afholder patien-

terne fra at spise nok, men andre faktorer som patienternes appe-

tit eller madens tilgængelighed. Undersøgelsens resultater kan

bruges i udviklingen af en multifaktoriel strategi med det overord-

nede formål at sætte fokus på maden som en afgørende del af

behandlingen. 

En sådan strategi kunne omfatte øget information til personalet,

patienter og pårørende om nødvendigheden af mad generelt og

øget lettilgængelighed af mellemmåltider. Serveringerne og spisesi-

tuationerne kunne gøres mere indbydende, og det at få et mellem-

måltid, som man har lyst til, skal være nemt og ligetil. En mulighed

kunne være at implementere proceduren fra den onkologiske afde-

ling på Herlev Hospital, hvor patienterne tilbydes mellemmåltider

fra en måltidsvogn, (se billede 3). Som følge af mindre forekomst af

underernæring vil udgifterne sandsynligvis opvejes af besparelser –

og måske endda reducere patientomkostningerne i sidste ende (5).

Billede 3. Mellemmåltidsvogn,
som bruges på Onkologisk
afdeling, Herlev Hospital.
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Det gode helbred - Spis sundt og forebyg kræft

Kosten har betydning for vores risiko for at udvikle kræft.

Hvordan det, vi spiser, påvirker risikoen for at udvikle kræft for-

skellige steder i kroppen, har Kræftens Bekæmpelse undersøgt

via en stor befolkningsundersøgelse med data fra over 57.000

danskere, som man har fulgt gennem 20 år.

Kræftens Bekæmpelse er nu så langt med resultaterne, at for-

skerne er parate til at drage nogle konklusioner, og dem deler de

ud af i denne bog, skrevet af forskningschef og overlæge Anne

Tjønneland samt seniorforsker Anja Olsen.

Her får du den allerseneste nye viden om alt fra kød og fisk, frugt

og grønt, kartofler og sukker til mælkeprodukter, alkohol og plan-

teøstrogener. Samtidig indeholder bogen en opskriftsdel, hvor du

får et helt konkret bud på en kost, der forebygger kræft, i form af

60 lækre opskrifter på grønne retter, fiskeretter, kød, salater m.m.

Opskrifterne er udviklet af kokken i Kræftens Bekæmpelses kan-

tine, Jens Jepson, og mange af dem serverer han således for

medarbejderne til dagligt.

Bogen er både for alle os, der gerne vil leve sundt og forebygge

kræft i al almindelighed, men også for folk, der allerede har været

ramt af kræft og gerne vil ændre kosten fremadrettet, alene eller

sammen med hele familien.

Ny bog med den nyeste viden om 
sammenhængen mellem kost og kræft

Fokus på ernæring til kræftpatienter

Anne Tjønneland: Overlæge, ph.d., dr.med., adjungeret professor

ved Københavns Universitet og forskningsleder ved Kræftens

Bekæmpelses Forskningscenter for enheden Kost, Gener og

Miljø. Projektleder for befolkningsundersøgelsen Kost, kræft og

helbred, det nordiske projekt HELGA om fuldkorn og Kost, kræft

og helbred – Næste generationer. Forfatter og medforfatter til

over 600 videnskabelige artikler. Har været med i ekspertgruppen

ved udviklingen de nye danske kostanbefalinger og de nordiske

næringsstof-rekommandationer i 2013. Modtager af Feminas

Kvindepris 2010 og William Nielsens Fonds Hædersgave 2011.

Anja Olsen: Cand scient i Human Ernæring, ph.d., seniorforsker

og gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter,

enheden for Kost, Gener og Miljø. Forsker i betydningen af kost

og livsstil for udvikling af kræft, særlige interesser i sundheds-

mæssig betydning af fuldkorn, planteøstrogener, D-vitamin og

akrylamid. Forfatter og medforfatter til over 200 videnskabelige

artikler.
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Af Berit Ipsen,

Berit.ipsen@rh.regionh.dk,

Ernæringsenheden, Rigshospitalet

Da jeg startede på Finsen Hospitalet i

København for 38 år siden, var mit job

at sørge for, at patienterne fik deres

sidste madønske opfyldt. Jeg cyklede

gerne ud i København og fandt fx en

speciel ost, hvis det var det, de drømte

om. Det handlede også om, at patienten fik den råkost, han troe-

de kunne kurere hans cancer.

Dengang var det meget oppe i tiden med syre-base mad, råkost,

saftkure og Humlegårdens mad (vegetarisk kurcenter).

Ernæringsmål fandtes ikke den gang. Der blev ikke registreret

energi- og proteinindtag, og vejning gjorde man ikke, for så blev

patienterne kede

af det. Havde

patienten en son-

de, var den så

tyk, at den blen-

dede mad kunne

komme igennem.

Den blendede mad

stod vi selv og lavede i

vores lille køkken. 

Den første ernæringsmæssige

revolution kom i ca. 1980, da fir-

maet Roussel introducerede

meget tynde ernæringssonder

og sondeernæring i smarte

dåser på størrelse med coladå-

ser.

I 1989 lukkede Finsen, og

jeg kom til den nystartede

Ernæringsenhed  på

Rigshospitalet. 

Nu skulle jeg lave ernæringsplaner til patienterne. Der skulle

beregnes ernæringsbehov, planen skulle beregnes, indtaget regi-

streres, og planerne skulle justeres løbende.  

Til patienter, der var isoleret for at få ny knoglemarv, startede vi

med målrettet ernæring, med mad i stedet for parenteral ernæ-

ring. Disse patienter plejede at få parenteral ernæring i de 4 uger,

de var indlagt, og blev så sendt hjem til almindelig mad. De spi-

ste bare ikke og tabte sig voldsomt.

Vi udviklede sammen med centralkøkkenet et specielt koncept

med mad med meget lavt kimtal, som kunne tåle at stå i ovnen i

20 minutter for at blive nærmest sterilt. Dette koncept blev en

stor succes, og mange andre cancerafdelinger fik øje på, at

ernæringsterapi med målrettet ernæring og opfølgninger gjorde,

at patienterne tabte sig mindre. 

Der er lavet opgørelser på vores indlagte cancerpatienter i alle

årene.  Hensigten var at undersøge, om patienter kunne holde

vægten under aktiv kemo- og strålebehandling. I den sidste

opgørelse indgik 407 patienter. 

Der blev lavet en individuel målrettet ernæringsplan, og patienter-

ne blev fulgt tæt. 

Resultatet var, at kun ca. 5 pct. af patienterne havde et yderlige-

re vægttab efter behandlingsstart og slutbehandling.  Vores kon-

klusion var, at den primære årsag til vægttab var utilstrækkeligt

indtag af energi og protein, og ikke en cancerinduceret stressme-

tabolisme.

Resultater som disse øger interessen på afdelingerne for at gøre

noget, når det nytter.

Mit job er nu i højere grad at undervise sundhedspersonale, da

det er dem, der er på afdelingerne 24 timer i døgnet, og selve

ernæringen er ikke er noget, der kun foregår i min arbejdstid. 

Vores viden på området er nu evidensbaseret. Der er bestemt

sket meget i løbet af mine 38 års arbejde med cancerpatienter.

Og afgjort til det bedre!
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Nutrition Care 
Process og 
cancerpatienter

Af Sofie Wendelboe, klinisk diætist , NCP-nørd og Formand for FaKD

Her følger et eksempel på anvendelse af Nutrition Care Process i forbindel-

se med behandling af en cancerpatient.

Nutrition Care Process (NCP) er den amerikanske diætistforenings model

for individuel og gruppebaseret diætbehandling og ernæringsvejledning. Vi

vil i hver udgave af Diætisten skrive om NCP, og hvordan denne kan bruges

ved forskellige kategorier af patienter, borgere og klienter og i forbindelse

med gruppebaseret vejledning. Jeg er helt sikker på, at NCP og ernærings-

diagnosen kan bruges af alle, og det vil jeg selvfølgelig gerne dele med jer. 

PATIENTEN

Kvinde på 56 år med tumor ved esophagus. Der er endnu ikke lagt en

behandlingsplan, da det lige er opdaget. Henvist til diætist pga. utilsigtet

vægttab.

TRIN 1. ERNÆRINGSVURDERING

Antropometri: Højde: 160 cm. Vægt: 47 kg. Vægtudvikling: Tabt 7 kg over

de seneste 3 uger.

Kostanamnese: Kan kun indtage flydende mad pga. vanskelig passage gen-

nem spiserør, indtager dagligt ca. 1 l sød saft, 3 krus kamillete med hon-

ning, 1-3 krus bouillon. 

Fysiske fund: Svært ved at synke pga. tumor ved esophagus. Fin appetit,

men kaster op ved forsøg på at synke. 

Patientens historie: Har været erhvervsaktiv indtil for nylig, aldrig tidligere

fejlet noget. Bor med ægtefælle gennem 25 år, har 2 voksne børn. Ingen

rygning eller alkohol. Har været frivillig i lokal løbeklub og tidligere løbet

maraton.

TRIN 2. ERNÆRINGSDIAGNOSE

Start med at finde de mulige ernæringsproblemer, kan fx være utilstrække-

ligt indtag pr. os., malnutrition, utilstrækkeligt protein- og energiindtag,

behov for yderligere viden om mad og ernæring (i forhold til, hvad det er

mest fornuftigt at vælge). Skriv derefter de mulige årsager ned, og beskriv

hvad der dokumenterer, at ernæringsproblemet eksisterer.

Utilstrækkeligt protein- og energiindtag, relateret til synkebesvær, dokumen-

teret ved utilsigtet vægttab på 7 kg over 3 uger og udelukkende indtag af

flydende kost, samt valg af mad og drikke med et lille indhold af protein og

energi. 

Fokus på ernæring til kræftpatienter

NOTAT NR. 1

Henvist pga. utilsigtet vægttab.

ERNÆRINGSVURDERING

Vægt: 47 kg. Tabt 7 kg/ 13 pct. over de seneste 3

uger. Kostanamnese: Indtager kun flydende kost i

form af saft, te og bouillon pga. vanskelig passage

gennem spiserør. Ingen problemer med appetit, men

har opgivet at indtage fast føde.

ERNÆRINGSDIAGNOSE

Utilstrækkeligt protein- og energiindtag, relateret til

synkebesvær, dokumenteret ved utilsigtet vægttab på

7 kg over 3 uger og udelukkende indtag af flydende

kost, samt valg af mad og drikke med et lavt indhold

af protein og energi.

ERNRINGSINTERVENTION

Prioritering: Først stoppe vægttab og opnå sufficient

energi- og proteinindtag, derefter vægtøgning til

habituel vægt.

Ernæringsanbefaling: Pt. anbefales energi- og pro-

teinrig diæt, 7500 kJ og 70 g protein, i form af 6 x

fuldgyldige ernæringsdrikke dgl. 

Formål: Pt. opnår et sufficient indtag af protein og

energi.

Vejledt i: Formålet med og vigtigheden af et suffici-

ent indtag af protein- og energi, samt hvordan dette

kan opnås ved synkebesvær.

ERNÆRINGSMONITORERING- OG

EVALUERING

Monitorering af vægt og antal fuldgyldige ernærings-

drikke dagligt.

Succeskriterier: Vægtstabilitet og 6 x fuldgyldige

ernæringsdrikke dagligt.

Opfølgning pr. telefon om 1 uge.
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NOTAT NR. 2

Opfølgning pr. telefon.

ERNÆRINGSPROBLEM

Utilstrækkeligt protein- og energiindtag 

ERNÆRINGSVURDERING

Siden sidst: Pt. indtager nu 6 fuldgyldige

ernæringsdrikke dgl., har ikke oplevelse af

yderligere vægttab, men har ikke vejet sig.

Oplever at have mere energi og er glad for at

have mere kontrol over indtag.

Evaluering: Vægt kan ikke evalueres, men pt.

indtager ernæringsdrikke i henhold til aftale. 

ERNÆRINGSINTERVENTION

Ingen ændring, fortsætte som nu.

Opfølgning om 2 uger.

NOTAT NR. 3

Opfølgning. 

ERNÆRINGSPROBLEM

Utilstrækkeligt protein- og energiindtag 

ERNÆRINGSVURDERING

Vægt: 48,1 kg. Lille vægtøgning.

Siden sidst: Pt. indtager fortsat 6 fuldgyldige

ernæringsdrikke dgl., har kun smagt med

kakao- og cappuccinosmag og er lidt træt af

den samme smag. 

Evaluering: Vægten er stigende, og der indta-

ges fortsat fuldgyldige ernæringsdrikke som

aftalt. 

ERNRINGSINTERVENTION

Pt. præsenteres for andre smagsvarianter og

vil gerne prøve dem med frugtsmag. Medgives

smagsprøver. 

Ingen ændring derudover, fortsætte med 6 x

fuldgyldige ernæringsdrikke dgl.

Opfølgning om 1 måned.

Der skal være ét problem og én årsag. Vi intervenerer på årsagen, og hvis

det ikke kan lade sig gøre, skal interventionen rette sig mod symptomerne.

TRIN 3. ERNÆRINGSINTERVENTION

Består af planlægning og implementering. Hvilken ernæringsintervention

skal sættes i værk? 

Her skal der interveneres på årsagen til ernæringsproblemet, men da vi

ikke kan gøre noget ved patientens synkebesvær, skal vi have fokus på de

tegn og symptomer, som vi ser, og som patienten oplever.

Dvs. hvad kan vi gøre i forhold til det utilsigtede vægttab og i forhold til, at

patienten vælger saft, te og bouillon, som hverken giver store mængder pro-

tein eller energi.

TRIN 4. ERNÆRINGSMONITORERING- OG EVALUERING

Hvad vil du monitorere for kunne måle effekten af ernæringsinterventionen?

Hvad er dine succeskriterier? Her vil det som regel være de parametre, som

er beskrevet under ernæringsvurderingen, der bruges som indikatorer, og

som evalueres i forhold til de fastsatte succeskriterier.

Indikatorer: Vægt, antal fuldgyldige ernæringsdrikke dagligt.

Succeskriterier: Stabil vægt, indtag af 6 fuldgyldige ernæringsdrikke dagligt.  

DOKUMENTATION

I journalnotatet skal de 4 trin dokumenteres. Her er eksempel på, hvordan

det kan gøres, både ved en initial samtale og ved opfølgninger.

Fokus på ernæring til kræftpatienter



Irritabel tarm  og ernæring

Af Mette Borre, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital, 

mette.borre@aarhus.rm.dk

Syndromet colon irritabile (irritabel tarm, nervøs tyktarm), beteg-

net IBS, (Irritable bowel syndrome), er en hyppig funktionel

gastrointestinal lidelse. Den er karakteriseret ved tilbagevendende

tilfælde af mavesmerter eller ubehag associereret med ændrede

afføringsvaner, men ikke forklaret med strukturelle eller inflam-

matoriske forandringer i tarmen. Det forudsættes, at sygdomme

med lignende symptomer er udelukket, herunder laktoseintole-

rance, cøliaki, inflammatorisk tarmsygdom og tarmkræft. 

Ud over vekslende afføringskonsistens, typisk vekslende mellem

obstipation og diarré, hører borborygmi, meteorisme og abdomi-

nalsmerter til kardinalsymptomerne. Tilstanden er meget almin-

delig og opleves på et givet tidspunkt af 10 pct. af befolkningen,

hvilket medfører hyppig kontakt til sundhedsvæsenet. De fleste

tilfælde ses hos kvinder.

Patofysiologien er stort set uafklaret. En ændret tarmmotilitet og

sensitivitet over for strækpåvirkning af tarmen spiller formentlig

en rolle. Adskillige diagnostiske kritierier har været anvendt.

Ætiologien er ukendt. Der er ingen holdepunkter for, at en kost

med lavt fiberindhold har betydning for udvikling af tilstanden.

Disponerende faktorer til obstipation vil sædvanligvis forværre til-

standen, som muligvis også påvirkes af stress (1,2). 

En fiberrig kost anbefales ofte, men evidensen er tvivlsom, og

patienter, hvis problem er udtalt borborygmi og meteorisme, ople-

ver ofte en forværring ved anvendelse af en fiberrig kost

(3,4,5,6,7). Tilskud af vanduopløselige fibre som fx hvedeklid har

ingen effekt og kan hos nogle formentlig forværre tilstanden.

Derimod har tilskud af vandopløslige fibre i form af psyllium vist

sig at have en vis effekt på symptomerne, særligt ved IBS med

forstoppelse (3,4,5,6). Tilskud af probiotika i form af mælkesyre-

bakterier er endnu uafklaret og har vist modsatrettede effekter

(8). Tilskud af pebermynteoliedråber har en mulig afslappende

effekt på muskulaturen i tarmen og kan afhjælpe lette symptomer

hos nogle (2).

Ny forskning på området har gennem randomiserede studier fra

Australien og England vist, at 75 pct. patienter med IBS får færre

symptomer ved at følge en diæt med et lavt indhold af fermenter-

bare kulhydrater kaldet Low FODMAP diet (fermenterbare oligo,-

di, - monosakkarider og (and) polyoler) (9,10,11). Low FODMAP

diet reducerer symptomer som flatulens, mavesmerter, borboryg-

mi, meteorisme og tynde afføringer. 

Diæten er udviklet i Australien af diætist Susan Shepherd og

gastroenterolog Peter Gibson, videreudviklet af forskergruppe ved

Monash University i Australien samt af Kings College i London,

der også varetager kurser for diætister i Low FODMAP diet.

Diætprincippet har efterhånden vundet indpas flere steder i ver-

den, herunder i Danmark, USA, England, Norge, Finland og

Sverige. 

Low FODMAP diet er en eliminationsdiæt, der udelukker bestem-

te kulhydrater i 4-8 uger, hvorefter fødevarerne reintroduceres, til

toleranceniveauet findes. 

FODMAP, fibre og ufordøjelige kulhydrater

Ufordøjelige kulhydrater

Modifikation af kulhydrat- og fiberindtagelse har tidligere været

hjørnestenen i behandling af IBS. Ufordøjelige kulhydrater er en

heterogen gruppe med varierende kædelængde og grad af poly-

merisering fra simple sukkerarter som fruktose til en meget lang

kæde af sukkerarter som fx ikke-stivelsesholdige polysakkarider.

Mange af disse fermenteres af tarmbakterier i varierende grad.

De kan efter deres funktion i tarmen kategoriseres i tre grupper,

der overlapper hinanden: kostfibre, fermenterbare oligo-,di og

monosakkarider samt polyoler (FODMAP) og prebiotika (inulin og

oligosakkarider) (5,6).

Kostfibre

Definitionen på kostfibre er ikke entydig, men den oprindeligt

accepterede definition er fysiologisk baseret og inkluderer plante-

polysakkarider og lignin, der ikke nedbrydes af tyndtarmens

enzymer og som uændret passerer til colon. Fibrene fermenteres

af bakterier, hvorved der dannes kortkædede fedtsyrer og gasser-

ne CO2, hydrogen og methan. Den kemiske definition opdeler

kostfibre i vandopløselige (viskøse) og vanduopløselige samt

evnen til fermentering. På varedeklarationer angives fibre blot

som fibre og opdeles ikke i undergrupper (5,12). 

29Diætisten nr. 128- 2014



FODMAP

FODMAP er en gruppe af kortkædede kulhydrater, der ikke

absorberes i tyndtarmen. De er grupperet under betegnelsen

FODMAP, da de alle fermenteres meget hurtigt, er osmotisk akti-

ve, og der ses en additiv effekt ved en samlet diæt. Hvis raske

indtager FODMAP, er det uden særlig påvirkning af mavetarmka-

nalen, men hos patienter med IBS giver det anledning til de typi-

ske symptomer pga. responset fra den hypersentive tarm, som

udvikler luminal distension medieret af den osmotiske effekt og

hurtige fermentering (5,6,16). 

FODMAP består af: 

Oligosakkarider - fructooligo- og galactooligosakkarider (FOS og

GOS)- (fruktaner/galaktaner) hydrolysereres stort set ikke, og 90

pct. heraf når colon til fermentering. Pga. deres størrelse og oplø-

selighed er både FOS og GOS fibrene meget fermenterbare. Da

de har beskeden lakserende effekt, ændrer det ikke transittid

igennem tarmen, og deres evne til gasdannelse er meget høj.

FOS findes fx i løg, hvidløg, og almindelig hvede samt rug, mens

GOS findes i tørrede bælgfrugter. 

Polyoler eller sukkeralkoholer som fx sorbitol findes i stenfrugter,

æbler, pærer, sukkerfri tyggegummi og pastiller. Mannitol findes i

svampe og blomkål. Polyoler absorberes normalt langsomt og

passivt i tyndtarmen, dog afhængigt af dosis og transittid igen-

nem tarmen. I den generelle befolkning er kun meget få i stand

til at optage mere end 10 g sorbitol, uden at der udvikles symp-

tomatisk flatulens og meteorisme, men dog sjældent egentlige

smerter. Der udvikles flere symptomer hos personer med IBS

(16).

Fruktose er et monosakkarid. Fruktosemalabsorption er en til-

stand med nedsat evne til at optage fruktose og med store indivi-

duelle variationer. Fruktose optages aktivt i tarmen med hjælp af

glukose og tåles normalt i moderate mængder, og der ses kun

symptomer ved indtagelse af fødevarer med højt indhold af fruk-

tose, eller hvis der indtages flere eller mange fruktoseholdige

fødevarer på én gang. Fruktose findes i frugt og i visse grøntsa-

ger, men som overskud i forhold til glukose fx i æbler, pære,

mango og honning, hvilket har betydning for optagelsen af frukto-

se (17). 

Laktose er et disakkarid i alle pattedyrs mælk. Det er ikke absor-

berbart ved erhvervet laktosemaldigestion og ses som en ikke-

patologisk tilstand med en hyppighed på 75-100 pct. i mange

landes befolkninger, mens hyppigheden i Danmark er 6-10 pct.. 

Informationer om indhold af FODMAPs i fødevarer er svært til-

gængelige, da fødevarer i Danmark ikke testes for eksempelvis

indhold af fruktaner. Aktuelt henvises til oplysninger baseret på

data fra Monash University i Australien. Fødevarelisterne udvides

i takt med, at der skaffes midler til at teste flere fødevarers ind-

hold. Danske frugter som hyben, havtorn og hyldebær er endnu

ikke testet. 
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Eksempler på FODMAP

Kulhydrat

Vil typisk være i fødeva-
rer som:

Mono-sakkarid:
Fruktose

Artiskok
Asparges
Honning
Juice
Pære
Sukkerærter
Tørret frugt – fx rosiner,
svesker og abrikos
Vandmelon
Æble

Di-sakkarid:
Laktose

Fløde
Fløde- og mælkeis
Kakaomælk
Myseost
Mælk (alle typer, både
fra ko, ged og får)
Mælkechokolade
Syrnede mælkeproduk-
ter

Oligo-sakkarider:
Fruktaner (Frukto-
oligosakkarider)
Galaktaner (Galakto-
oligosakkarider)

Byg
Cikorie
Hvede
Hvidløg
Inulin
Kikærter
Linser
Løg
Pistacienødder
Porre
Rug

Polyoler:
Isomalt (E 953)
Mannitol (E 421)
Maltitol (E 965)
Sorbitol (E420)
Xylitol (E 967)

Abrikos
Avocado
Blomme
Blomkål
Brombær
Kirsebær
Sukkerfrit tyggegummi
Svampe
Svesker
Vandmelon



Hvad må spises på diæten?

Diæten er en udelukkelsesdiæt, men ikke en kulhydratfattig eller

glutenfri diæt. Alle former for kød, fisk, fjerkræ, æg og fedtstof må

anvendes. Følgende er langtfra fyldestgørende, men eksempler

på grønsager, der kan indgå: Agurk, gulerod, grønne bønner,

knoldselleri og kartoffel. Frugter: Ananas, appelsin, banan og

jordbær. Brød, mel og gryn: Boghvede, spelt (der er undersøgt og

har et meget lavt indhold af fruktaner (13,14,15)), quinoa, glu-

tenfrit brød, ris og moderate mængder havre. Mælkeprodukter:

Laktosefri mælkeprodukter inkl. yoghurt og fløde samt alle faste

oste.

Bivirkning ved efterlevelse af diæt

Erfaringsbaseret ses det, at nogle patienter med tidligere tendens

til løs afføring typisk et par uger efter påbegyndt diæt udvikler

obstipation. Tilstanden afhjælpes af 1-2 spsk. hørfrø (18), rigelig

væske og råd om fiberrige, men samtidig low FODMAP fri føde-

varer.

Egen erfaring med behandling af IBS 

med Low FODMAP diet

Som diætist har det været en stor fornøjelse og tilfredsstillelse, at

der er en virksom og tilmed evidensbaseret diætbehandling, som

hjælper op mod 75 pct. af patienter med irritabel tarm. Min egen

erfaring er, at personer med IBS gennem typisk mange år har følt

stor frustration, bekymring og nedsat livskvalitet. Rådet har ofte

blot været: ”spis flere fibre”, ”prøv dig frem” eller ”lær at leve

med det”. De råd, der er givet, har ikke været veldokumenterede,

og de kan have gjort problemet værre. Low FODMAP diet er en

kompliceret diæt, men uden bivirkninger, og skal for effekt blot

afprøves i ganske kort tid, nemlig fire-otte uger. Hvis low FOD-

MAP diet sammensættes korrekt, er der ikke risiko for mangel på

mikro- og makronæringsstoffer. Det er en god ide at søge vejled-

ning hos en klinisk diætist, som er uddannet i diæten. Der kan

være økonomiske udgifter forbundet med diæten pga. behov for

specialvarer og laktosefri produkter. De økonomiske udgifter

reduceres, i forbindelse med at flere fødevarer genindføres efter

4-8 uger, og udvalget af produkter dermed bliver større.

Enkeltstående patienttilfælde kan ikke anvendes som dokumen-

tation, men det er en fornøjelse, når patienter som herunder

spontant mailer til én om effekt af behandling.  

Ung kvinde på 24 år

Jeg var til konsultation hos dig i starten af juni for at komme på

low FODMAP-diæten.

Og nu har jeg - til trods for, hvad sommerferien har budt på af

"forbudte" ting - formået at holde diæten mere eller mindre (og

har kunnet mærke en klar negativ forskel, NÅR jeg har spist

high FODMAPs). Før jeg kom på diæten, var jeg altid oppustet,

havde ondt i maven og rigtig meget luft i maven. De dage, hvor

jeg spiser efter diæten, er jeg uden symptomer, og min mave

er så flad, som den aldrig har været. Jeg har altid haft forstop-

pelse, og selvom jeg for længe siden har lært at spise rigtigt i

forhold til at undgå forstoppelse, har jeg som sagt døjet meget

med andre maverelaterede problemer. 

I hvert fald har diæten haft en KÆMPE positiv virkning, og jeg

var i øvrigt så glad for den forståelse og seriøsitet, som du

udviste omkring det her problem. Det, at jeg nu selv kan styre,

hvornår jeg vil have ondt i maven (hvis der er kage på arbej-

det, eller jeg er ude at spise hos andre). Og så er det egentlig

også okay - 

Alt i alt er jeg SÅ glad for, at det her har virket for mig - og nu

starter jeg på studie i næste uge med den fladeste mave og de

lækreste speltboller! 
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FODMAP-kursus
FaKD har arrangeret et FODMAP-kursus i samarbejde med 3 af forfatterne til
bogen Low FODMAP diæt. Det kommer til at foregå i København med 3 kur-
susdage d. 4. juni, 3. september og 6. november. Kurset koster 4500 kr og er
kun for medlemmer af FaKD. Allerede nu er mange af pladserne fyldt op. Skriv
derfor så hurtigt som muligt til post@diaetist.dk, hvis du ønsker en plads. Det
endelige program kan du finde på vores hjemmeside.



Ung kvinde på 27 år

Jeg havde døjet med min mave hele mit liv og havde prøvet ALT. Men efter jeg har været på Low Fodmap Diet, har jeg virkelig

kunnet mærke en forskel. Efter de 3 måneder, hvor jeg skulle holde mig helt til kuren, havde jeg næsten ingen mavekneb,

ingen oppustet mave og ingen luft i maven på trælse tidspunkter. Jeg har nu prøvet at lukke nogen ting ind igen, hvilket er gået

ok, men jeg må erkende, at jeg bare har det bedre, når jeg følger kuren.

Jeg kan stadig have perioder, hvor jeg har det svært i store forsamlinger, hvor det virkelig hjælper at sige tingene, som de er.

Irritabel tarm er et ildebefindende, som burde aftabuiseres! Det har jeg nu gjort over for venner, familie og svigerfamilie, og

bare det, at folk kender til det, hjælper på symptomerne: man bliver simpelthen mindre stresset, hvilket påvirker maven i en

positiv retning.  Jeg vil gå så langt som til at sige, at jeg har fået min livskvalitet tilbage.

Diætisten nr. 128 - 201332

Referencer
1. Longstreth GF, Bolus R, Nalliboff B, Chang L, Kulich, KR, Carlsson J, Mayer EA, Naesdal J, Wiklund IK. Impact of irritable bowel syndrome on patients' lives:

development and psychometric documentation of a disease-specific measure for use in clinical trials.  Eur Journal of Gastroenterology & Hepatology2005; 17:
411-20.

2. Ford AC, Talley NJ, Spiegel BMR, Foxx-Orenstein AE, Schiller L, Quigley EMM, Moyayyedi P. Effect of fibre, antipasmodics, and peppermint oli in the treatment of
irritable bowel syndrome: systemaic review and metananalysis. BMJ 2008; 337: 1-11.

3. Bijkerk CJ, de Wit NJ, Muris JWM, Whorwell PJ, Knottnerus JA, Hoes AW. Soluble or insoluble fibre in irritable bowel syndrome in primary care? Randomised pla-
cebo controlled trial. BMJ 2009; 339: b3154.

4. Heizer W, Sourthern S, McGovern S. The role of diet in symptoms of irritable bowel syndrome in adults: A narrative review. J Am Diet Ass 2009; 109: 1204-14.
5. Eswaran S, Muir, Chey WD. Fiber and Functional Gastrointestinal Disorders. The American Journal of Gastroenterology 2013; 108:718-27
6. Gibson PR, Barrett JS, Muir JG. Functional bowel symptoms and diet. Internal Medicine Journal 2013; 43: 1067-74
7. McKenzie YA, Alder A, Anderson W, Wills A, Goddard L, Gulia P, Jankovich E, Mutch P, Reeves LB, Singer A, Lomer MCE. British Dietetic Association evidence-

based guidelines for the dietary management of irritable bowel syndrome in adults. Journal of Human Nutrition and Dietetics 2012; 25(3), 260-74. 
8. Whelan, K. Probiotic and prebiotics in the management of irritable bowel syndrome: a review of recent clinical trials and systematic reviews 2011; Current Opinion

in Clinical Nutrition and Metabolic Care 2011; 14:581-87.
9. Halmos E, Power VA, Shepherd SJ, Gibson PR, Muir JG. A diet Low en FODMAPS Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology 2013; online
10. Ong DK, Mitchell SB, Barnett JS, Shepard SJ, Irving PM, Biesiekierski JR, Smith S, Gibson PR, Muir JG.  Manipulation of dietary short chain carbohydrates alters

the pattern of gas production and genesis of symptoms in irritable bowel syndrome. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2010; 25(8): 1366-73.
11. Staudacher HM, Lomer MCE, Andreson JL, Barrett JS, Muir JG, Irving PM, Whelan K. Fermentable Carbohydrate Restriction Reduces Luminal Bifidobacteria and

Gastrointestinal Symptoms in Patients with Irritable Bowel Syndrome. The Journal of Nutrition 2012; 142(8): 1510-18.
12. Cummings JH, Stephen AM. Carbohydrate terminology and classification. Eur J Clin Nutrition 2007; 61 suppl: 5-18.
13. Whelan K. Abrahmsohn O, David GJP, Staudacher H, Irving P, Lomer MCR, Ellis PR. Fructan content of commonly consumes wheat, rye and gluten-free breads.

International journal of Food Sciences and Nutrition, 2011; 1-6.
14. Muir JG, Rose R, Rosella O, Liels K, Barrett JS, Shepherd SJ, Gibson PR. Measurement of Short-Chain Carbohydrates in Common Australian Vegetables and

Fruits by High-Performance Liquid Chromatography (HPCL). Journal of Agricultural and Food Chemistry 2009; 57(2): 554-65.
15. Biesiekierski JR, Rosella O, Rose R, Liels K, Barrett JS, Shepherd SJ, Gibson PR, Muir JG. Quantification of fructans, galacto-oligosacharides and other short-

chain carbohydrates in processed grains and cereals. Journal of Human Nutrition and Dietetics 2011; 24(2): 154-76.
16. Yao CK, Tan HL, Van Langenberg DR, Barrett JS, Rose R, Lies K, Gibson PR, Muir JG. Dietary sorbitol and mannitol: food content and distinct absorption patterns

between healthy individuals and patients with irritable bowel syndrome. Journal of Human Nutrition and Dietetics 2013; 1-13. doi:10.111/jhn.12144.
17. Berg LK, Fagerli E, Martinussen M, Myhre A, Florholmen J, Goll R. Effect of fructose-reduced diet in patients with irritable bowel syndrome, and its correlation to a

standard fructose breath test. Scandinavia Journal of Gastroenterology 2013; 48: 936-43.
18. Cockerell KM, Watkins ASM, Reeves LB, Goddard L, Lomer MCE. Effects of linseeds on the symptoms of irritable bowel syndrome: a pilot randomized controlled

trial Journal of Human Nutrition and Dietetics 2012; 25(3), 435-43. 

Mette Borre er uddannet klinisk diætist og er ansat på Aarhus Universitetshospital med speciale i mavetarmkanalens og leverens sygdom-

me og har også egen klinik. Hun er underviser på uddannelsen af kliniske diætister i Aarhus og på cand. scient. uddannelsen i klinisk

ernæring i København. Mette er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring og medlem af Sundhedsstyrelsens

Godkendelsespanel for ernæringspræparater. Derudover er hun medforfatter til bøgerne ”Low FODMAP diet”, ”Kræft og ernæring, genvind

styrke og livskvalitet”, lærebogen ”Klinisk Ernæring” og forfatter på en række emner på Promedicin.dk og Minmedicin.dk. Hun har i janu-

ar 2013 afsluttet uddannelse i ”the low FODMAP diet” på King’s College, London og skal i det kommende år uddanne andre diætister i

Low FODMAP diet’s principper. En opfølgende bog nr. 2 om Low FODMAP diet udkom medio februar måned. 
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MIN DIÆTISTDAG

Dagen begynder kl. 7.30 med at gennemgå alle igangværende pati-

enter i det elektroniske journalsystem. Jeg er heldig at have adgang til

sygeplejedokumenter, lægejournaler og laboratoriedata, så jeg er klædt

på til at møde patienterne på sengeafsnittene. Jeg har også et elektro-

nisk behovsberegnings-program, der tager hensyn til aktivitetsfaktorer

og stressmetabolisme.

Kl. 8.00. Jeg mødes kort med mine kolleger og laver strategi for

dagen. Er der sygdom eller en kollega, der har rigtigt meget at lave, så

prioriterer vi at hjælpe hinanden.

Min første patient er en ung mand i starten af 20'erne, som har haft

vand i hovedet (hydrocefalus), fra han var lille. Han har en ”ventil”

indsat, så han ikke får forhøjet tryk i hovedet. Patienten er 180 cm høj

og vejer 43 kg. Han har haft infektion i ”ventilen”, har fået en lille

hjerneblødning og har nu dysfagi.  Jeg iværksætter sondemad pga.

dysfagien og bestiller blodprøver for at sikre, at han ikke får refeeding

syndrom. Jeg går på tilsyn hos patienten hver dag og følger med i

laboratorieprøver. Efter tre uger har dysfagien fortaget sig, og han kan

nu spise blød kost. Vægten er steget til 49 kg. Patientens tale er også

ved at vende tilbage. 

Min næste patient er 92 år. Hun vejer 38 kg, har brækket et lårben og

spiser ikke. Jeg laver en plan for sondeernæring, der ikke giver hende

for meget på en gang. Også her er det vigtigt at holde øje med blod-

prøverne pga. risikoen for refeeding. Efter en uge på sondeernæring

får patienten lov til at komme i en speciel kørestol og kan derved sid-

de ved bordene og spise almindelig blød mad.

Sammen med personalet aftales en plan med mad og husets kold-

skål. Afdelingens personale planlægger, at alle, der passerer hende,

skal give hende en lille tår koldskål, da hun kan ikke selv kan løfte

glasset. Patienten nyder al opmærksomheden, og det går hurtigt frem-

ad med hende. Hun er overrasket over, at vi forventer, at hun vil kun-

ne gå ud af afdelingen, men fire uger senere gør hun det!

Min næste patient har Føllings syge (pku) og har haft det i mange år.

Patienten har helt styr på, hvad og hvor meget hun må få at spise.

Dette ”oversættes” til en praktisk måltidsplan, så køkkenet forstår,

hvad der skal sendes specielt til denne patient.  Patienten får mit

direkte telefonnummer, for ved det mindste problem skal jeg vide det.

Køkkenet klarer opgaven fint, og patienten er meget tilfreds.

Nu handler det om en patient udsat for et trafikuheld med mange

brud til følge. Patienten må ikke spise, så jeg iværksætter en plan for

parenteral ernæring med tilsætning af vitaminer og mineraler. Planen

skal hurtigt justeres, da patienten får 39 grader i feber. 

Kl. 12. Frokost indtages i kantinen, hvor der er mange muligheder for

at sammensætte en sund frokost.

Efter frokost går turen til Obstetrisk ambulatorium, hvor dagens fire

ambulante gravide diabetikere venter. Det er ofte diabetikere, der har

haft diabetes fra barndommen, og som normalt går til kontrol andre

steder end på Rigshospitalet. I graviditeten skal vi dog passe patienter

fra hele Sjælland, Bornholm og Færøerne. Jeg ser dem ofte kun én til

to gange i graviditeten, men de opfordres til at maile til mig ved

spørgsmål.

Patienterne medbringer kostregistrering, som jeg skal ”oversætte”

med hensyn til kulhydrater, så vores endokrinolog kan justere deres

insulin. Vi sikrer os også, at patienterne har grundigt kendskab til

”kulhydrattælling” og Diabetes Foreningens app.

Undervejs har jeg skrevet i den elektroniske journal, så jeg ikke har

meget kontorarbejde tilbage, når jeg kommer tilbage om eftermidda-

gen.

Diætisterne og vores læge (som er hos os få timer om ugen) holder en

minikonference to gange om ugen, hvor vi konfererer planer, bereg-

ninger af behov, justeringer af disse og patienternes blodprøver. Hvis

lægerne ikke er i huset, kan de kontaktes pr. telefon. 

Kl. 15. Jeg cykler hjem gennem Fælledparken og nyder den friske

luft. Jeg er glad for, at jeg ingen aftaler har for aftenen, for jeg trænger

til en fredelig aften.

Min mail skal dog tjekkes, da jeg sidder som kasserer i FaKD´s besty-

relse.

Heldigvis kan jeg derefter slappe af med en god film fra min HDD-

optager, og det bliver med telefonen på lydløs…

helle.ronneby@rh.regionh.dk

Diætisten nr. 128 - 201334

Min diætistdag
Helle Ronneby er klinisk diætist i Ernæringsenheden på Rigshospitalet 

Mit arbejdsområde:
Jeg arbejder primært med indlagte patien-

ter på traumeafdelinger, ortopædkirurgi-

ske, kardiologiske, karkirurgiske, urologi-

ske, neurologiske, neurokirurgiske,

øre/næse samt obstetriske og gynækologi-

ske afdelinger. 

Mit arbejde er primært ernæringsterapi. 

Ambulante patienter har jeg kun i ambulatorium med

gravide, der har gestationel diabetes, type 1- og type 2-

diabetes.



Tag selv stafetten ved din MUS-samtale

Af advokat Henrik Karl Nielsen

Hvis du arbejder på en offentlig arbejdsplads, skal du have en

årlig MUS-samtale. Det vil du skulle, hvis du fx arbejder på et

regionshospital, i regionens psykiatri eller i et kommunalt sund-

hedscenter. ”MUS-samtale” er en forkortelse for ”medarbejder,

udvikling og status”, og samtalerne kaldes også ”medarbejderud-

viklingssamtaler”.

Hvor ofte skal jeg have MUS-samtale?

Reglerne om afholdelse af MUS-samtaler findes i overenskomster-

ne. Og det er som nævnt formuleret som et decideret krav, at

samtalerne gennemføres en gang årligt. Det er din nærmeste

leder, der skal indkalde til MUS-samtale.

Hvad skal MUS-samtalen bruges til?

Ideen med MUS samtaler er at sikre ”kompetenceudvikling”.

Udvikling kan være mange ting. Vi hører løbende om, at det ligger

medlemmerne meget på sinde at få arbejdspladsens opbakning til

efteruddannelse og videreuddannelse. Det kan være til gennemfø-

relse af kandidatuddannelse, diplomuddannelser eller andet.

Mange arbejdspladser tilskynder vore medlemmer til at kvalificere

sig som klinisk vejleder. Ved at gøre det hjælper FaKD medlem-

mer arbejdsstedet med at løfte sit ansvar i forbindelse med

uddannelsen af studerende. FaKD-medlemmer tager gerne initia-

tiv og medansvar på dette område.

Kan jeg selv bringe emner op ved min MUS-samtale?

Naturligvis kan du selv vælge emner at tage op. Aftalerne og over-

enskomsterne indeholder ikke regler om, at der er ting, man ikke

må tale om ved en MUS-samtale. Er der noget, du selv har på

hjerte, skal du tage det op.

Hvordan forbereder jeg mig til MUS-samtale?

Det vil normalt være din nærmeste leder, der indkalder til MUS-

samtaler. Sker det ikke, kan du selv bringe sagen i erindring.

Send ham/hende en mail. Mange arbejdspladser bruger fortrykte

skemaer, så der er en decideret liste over emner, som arbejds-

pladsen gerne vil have, at lederen gennemgår med sine medar-

bejdere. Få fat på skemaet. Læs det, og få det eventuelt udfyldt.

Er der ting, som du synes mangler på listen/skemaet, sender du

lederen en mail og angiver selv punkter, som du vil have talt om.

Sørg for, at der laves et referat af samtalen. Tag også selv notater,

så du får ned på skrift, hvad I har talt om, og hvad I har aftalt.

Kan vi snakke om løn ved MUS-samtalen?

Naturligvis kan du bringe din løn op ved MUS-samtalen. Så gør

det. Der står ingen steder, at man ikke kan tale om løn ved en

MUS-samtale. Og det giver sig selv, at det ikke kommer andre

end dig selv til skade, hvis du ikke selv bringer din løn op. Det er

som bekendt lederen, der indstiller medarbejdere til løntillæg. Vi

hører indimellem fra medlemmer, der er blevet fejet af med, at

man ikke kan drøfte løn ved MUS-samtalen. Det er forkert. Hvis

du har ønsker om gennemførelse af uddannelse, hvor du har

brug for arbejdsstedets opbakning, vil der skulle tages stilling til,

at du måske skal have fri til at gennemføre uddannelse eller have

dækket udgifter til uddannelse. Arbejdsgiverbetalt uddannelse er

naturligvis også indirekte en del af din aflønning. Uddannelse er

altid et plus for din videre karriere. Hvis arbejdsstedet tilskynder

dig til at tage en uddannelse, vil det ofte være en uddannelse,

som arbejdsstedet gerne vil have i medarbejderstaben. Det er da

helt rimeligt, at du selv får frem, at du også vil have din indsats

påskønnet ved et løntillæg. Du kan nemlig ikke forlade dig på, at

tillægget kommer af sig selv. Men vær aldrig bange for selv at

”tage stafetten”. Ring til FaKDs sekretariat, hvis du har brug for at

vende tingene inden MUS-samtalen. Og lad os da gerne vide bag-

efter, hvis du fik noget ud af det. Den viden, vi får fra medlems-

henvendelserne, gør løbende foreningen stærk på viden – og den

bruger vi til at hjælpe dine kolleger rundt om i landet, når de har

brug for hjælp og vejledning.

Reglerne/aftalerne om MUS-samtaler (kompetenceudvikling) kan

findes på KLs hjemmeside www.kl.dk og på Regionernes overens-

komstportal, www.okportalen.dk. Find dem ved at bruge søgeor-

det ”kompetenceudvikling” i søgefelterne.
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Kort nyt om OS

2 medlemmer 
til Bergen

FaKD sendte 2 medlemmer til Bergen

for at deltage i de nordiske diætistdage.

De heldige vindere, der blev udtrukket

var: Lonneke Hjermitslev og Charlotte

Bang Eisner. Læs rejsedagbogen fra

diætistdagene på vores hjemmeside.

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje om behandling af

KOL patienter er sendt i høring. FaKD´s repræsentant i

arbejdsgruppen er klinisk diætist, Randi Tobberup. Log ind

på hjemmesiden og læs om arbejdet under "debatforum".

Årsmøde og generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen 
fredag d. 31. oktober 2014 
til årsmøde og generalforsamling. 

FaKDs bestyrelse har valgt at flytte årsmødet til oktober

dvs. at I får et ekstra årsmøde i år. Som noget nyt vil gene-

ralforsamlingen blive afholdt i forlængelse af årsmødet. 

Obs! Den tidligere udmeldte dato til generalforsam-

ling d. 1. november er ikke længere gældende.

Terminologiliste
FaKDs reviderede terminologiliste er nu udkommet. Det samme

gælder for den danske version af NCP-terminologien. Indtil videre

er begge dele præsenteret på regionsmøderne i alle regioner.

Vil du have hjælp til NCP i praksis inden for dit speciale? 

Vi inviterer til workshop-dag d. 28. maj på VIA i Århus og 

d. 4. juni på Ankerhus i Sorø. Læs mere på www.fakd.dk

Akkreditering

Danmarks Akkrediteringsinstitut skal akkreditere

uddannelsen professionsbachelor i ernæring og sund-

hed. I den forbindelse er FaKD blevet bedt om at

udpege 2 kandidater til en ekspertgruppe. Vores valg

er faldet på Jette Thomsen Fabricius og Dorthe Wiuf

Nielsen. 

Rabat på bøger på forlaget Muusman
Medlemmer af faKD kan få 15 % rabat på alle bøger hos forlaget

Muusman. Bøgerne bestilles på hjemmesiden muusmann-

forlag.dk, og hvad vi glemte at nævne sidst er, at der skal

indtastes et kodeord for at få rabatten. Kodeordet er “diætist”,

og det skal indtastes i kuponfeltet.

Ny og opdateret hjemmeside, og FaKD

på Facebook, Twitter & LinkedIn. Følg

os, og vær opdateret.

Tjek også hjemmesidens mulighed for

debat og klummeskriveri.

FaKD GO SOCIAL!

HUSK 
National Fuldkornsdag
24. oktober 2014

FaKD har sendt høringssvar afsted
til Sundhedsstyrelsens retningslin-
je om PCOS. Det er vigtigt, at vi
får fokus på kost, hvor det er 
relevant.
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Allévo er en serie af velsmagende måltidserstat-
ninger og VLCD produkter med et meget lavt 
energiindhold til ernæringsmæssig behandling 
af moderat og alvorlig fedme. Allévo shakes og 
supper har et kalorieindhold på kun 550-580 
pr. dag i en kick start periode. 

På www.allevo.dk kan du bl.a. læse om Allévo-
metoden, se det fulde Allévo sortiment, pro-
duktinformationer og næringsdeklarationer 
samt blive medlem af den gratis vægtcoach.

Cederroth A/S står bag Allévo, som forhandles via 
den danske dagligvarehandel. For spørgsmål og 
kommentarer vedrørende Allévo ring 43 66 40 00 
eller mail til danmark@cederroth.com

www.allevo.dk

DET SKAL SMAGE 
GODT AT GÅ NED 
I VÆGT.

Allévo Weight Loss 
er et kostfi ber til vægt-

kontrol, som hjælper dig 
med at gå ned i vægt 
ved at mindske sulten 

og give en øget 
mæthedsfølelse.



BESTYRELSEN

Formand Sofie Wendelboe. 

E-mail: sw@diaetist.dk. 

Næstformand Mette Pedersen. 

E-mail: mp@diaetist.dk. 

Kasserer Helle Ronneby. 

E-mail: hr@diaetist.dk.

Øvrige medlemmer.

Dorthe Wiuf Nielsen 

E-mail dwn@diaetist.dk. 

Margit Oien Nielsen. 

E-mail: mon@diaetist.dk. 

Maja Rand. 

E-mail: mr@diaetist.dk 

Lilja Snorradottir. 

E-mail: ls@diaetist.dk. 

REGIONSFORMÆND

REGION HOVEDSTADEN

Dorthe Wiuf Nielsen. 

E-mail dwn@diaetist.dk

REGION SJÆLLAND

Johnna Bork Christensen 

E-mail: jbci@regionsjaelland.dk

REGION SYDDANMARK

Caroline Kiilerich. 

E-mail: caki@haderslev.dk

REGION MIDTJYLLAND

Line Rosgaard Dongsgaard. 

E-mail: lrk.30@hotmail.com

REGION NORDJYLLAND.

Mette Poulsen 

E-mail: mettepoulsen@yahoo.dk

REDAKTIONSUDVALG

Anne Ravn

Nina Markholt

Stine Kjær

Margit Vesterlund

Dorte Sunke

Sofie Wendelboe

Kan kontaktes via redaktoer@diaetist.dk

Møde- og kongreskalender 2014
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9. maj 
DSKE, Dansk Selskab for Klinisk Ernærings 23. årsmøde.
Tid og sted: Rigshospitalet, Auditorium 1, kl. 9-17. 
Se program på http://dske.dk/kalender/DSKE_aarsmoede_2014.pdf
Betaling og tilmelding: Deltagergebyr kr. 500 inkl. frokost + kaffe
Studerende kan deltage for kr. 250 (uden frokost)
Indbetales til Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr. 4 361 803 159
Husk at få anført deltagernavn ved betaling via sygehus.
EAN nummer kan ikke benyttes
Husk tilmelding:
Samtidigt med betalingen sendes navn, titel og arbejdssted til ane.rytter@regionh.dk med angivelse af dato
for betaling. Studerende skal endvidere oplyse studienummer.
Tilmeldings- og betalingsfrist: 25.04.14.
Anmeldelse af frie foredrag: Titel og resumé, max. 1 A4 side, egnet til fotokopiering, sendes til én af arran-
gørerne senest 22.04.14. Angiv om abstrakter er sendt til ESPEN 2014.
Arrangører udvælger bedste abstrakt, som også er sendt til ESPEN.

11. juni
Temadag for kliniske diætister. Kursus for kliniske diætister i Danmark, Fresenius Kabi.
Yderligere information om kurset: Kontakt produktionschef Pia Heick eller produktchef Marlene van Hauen.
Se også http://www.fresenius-kabi.dk/Fresenius-Kabi/Nyhedsarkiv/News-archive-DK/Temadag-for-kliniske-
diatister-11-juni-2014/

26. – 29. august
Nordisk Folkesundhedskonference 
Trondheim er værtsby for den 11. nordiske folkesundhedskonference. Temaet er ”Samfundsudvikling for
sundhed og trivsel i Norden”, og Sundhedsstyrelsen er som altid med til at arrangere konferencen sammen
med sundhedsmyndighederne i de øvrige nordiske lande.
Der er nu åben for tilmelding, som foregår via konferencens hjemmeside. 
Konferencen tilbyder et spændende program, som giver mulighed for at høre oplæg fra nogle af de bedste
nordiske og internationale eksperter i folkesundhed.
Se mere på www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php

FaKD arrangementer, se mere på http://www.diaetist.dk/viden/fakd-arrangementer/

Opstartsmøde for ERFA-gruppe for kliniske diætister med eget CVR-nummer
11. april i Ringsted

Tarmens bakterier og deres betydning for vores sundhed
23. april kl. 15.00-16.00, DTU Fødevareinstituttet, Søborg

Temadag om cøliaki
27. maj i Odense. Nærmere info følger.

FODMAP kursus del 1
4. juni

FODMAP kursus del 2
3. september

FODMAP kursus del 3
6. november
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Dit råd kan blive det
vigtigste under hele forløbet
Forebyggelse af underernæring blandt 
kræftpatienter gør en positiv forskel1

Kræftpatienter i behandlingsforløb har ofte 
øget behov for energi og protein.2 På grund 
af fysiske og psykiske komplikationer rela-
teret til sygdommen, kan det være svært 
at dække behovet med almindelig kost. 
Derfor kan medicinske ernæringsdrikke 
være et godt supplement. 

Nutridrink Compact Protein er den medicinske 
ernæringsdrik med det højeste indhold af 
protein pr. ml. 

Nutridrink Compact Protein er suppleret 
med essentielle vitaminer og mineraler og 

14.4g protein
/ ml

Nutridrink Compact Protein
er den medicinske ernærings-
drik på markedet med mest 
protein pr. ml.

125ml

Kompakt størrelse med 

4 smagsvarianter

Findes i smart “startpakke” 
med 4 forskellige smags-
varianter.

1. Lundholm K, Daneryd P, Boseaus I et al. Palliative intervention in addition to cycloxygenases and erythropoietin treatment for 
patients with malignant disease: effects on survival, metabolism and function. Cancer 2004, 100:1967-77.

2. Arends J et al: ESPEN Guidelines on Enteral nutrition. Non-surgical oncology Clin Nutr, 2006; 25(-); 245-249

Hjælp til at bevare 
styrken igennem 
behandlingen

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  


