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Alle kliniske diætister ansat på regionernes sygehuse har forpligtet sig til at være en del af uddannelsen af klinisk diætist-
studerende. Mange ernæringsprofessionelle ansat i kommuner og på sundhedscentre får også studerende, som skal lære 
fra praksis.

Jeg varetager selv en funktion som klinisk vejleder, og jeg synes, at det er fantastisk at få lov til at være en del af de 
studerendes uddannelse og se den udvikling, som de studerende gennemgår i løbet af 8 ugers professionspraktik. Det er 
også et stort ansvar, der medfølger; at være den studerendes sparringspartner på vej mod at nå de læringsmål, der er sat 
op for praktikken. Der er mange andre roller som klinisk vejleder, her er jeg blevet godt klædt på af min uddannelse som 

klinisk vejleder.
Nu er vi i december måned, og det er en tid, hvor man kan ønske. Derfor vil jeg også ønske på vegne af alle kliniske vejledere og studerende i 
det ganske land.

Ønskeseddel:
1) Der skal være plads, dvs. tid i kalenderen, til uddannelsessamtaler og feedback efter dagens opgaver, så den kliniske vejleder ikke skal have 
overarbejde i perioder med studerende. Og en fysisk plads til de studerende, hvor de kan forberede sig på dagens opgaver.
2) Vi skal uddannes til at varetage opgaven, dvs. at der skal være mulighed for at tage klinisk vejleder uddannelse.
3) Vi skal anerkendes på lønnen, dvs. et fast tillæg til alle kliniske vejledere. Hvis man er fysioterapeut, ergoterapeut eller jordemoder og ansat 
på et af regionernes sygehuse, stiger man et eller to løntrin, hvis man også er klinisk vejleder. Det bør være det samme for os. Vi har samme 
grunduddannelse, en professionsbachelor, vi modtager studerende fra de samme uddannelsessteder, professionshøjskolerne, og vi er hinandens 
ligeværdige samarbejdspartnere i hverdagen. 

I FaKD arbejder vi for et tillæg til alle kliniske vejledere, så vi alle kan få en ekstra julegave, både kliniske vejledere og studerende.
Samtidig vil jeg benytte mig af lejligheden til at ønske jer alle en rigtig glædelig december, hvor der forhåbentlig bliver tid til masser af julehygge. 

De studerende er vores fremtid!

Formanden har ordet
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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



KORT NYT

Årets studerende blev Mathias Cook. Han er 26 år, studerende ved Via Universi-
ty Col lege og i gang med den afsluttende opgave, et litteraturstudie om effekt 
af immunonutrition på øre-næse-hals-patienter før og efter operation. Mathias  
brænder for faget og professionen og vil gerne være med til at kvalitetsudvikle 
faget. Han er netop blevet valgt som medlem for region Midt i FaKD´s bestyrelse.

Årets medlem blev Else Lydiksen. Else er uddannet i 1988 og var den første 
diætist i almen lægepraksis i Sønderjylland. Frontkæmper for NCP. Medlem af dia-
betesudvalget i region Syddanmark (DURS). Medforfatter af Diabeteshåndbogen 
og pjecerne ”Kost til spædbørn” med tilhørende temanumre. Hun er snart færdig 
med sin sundhedsfaglige diplomuddannelse, hvor hun skriver afgangsprojekt om 
at videreudvikle diætistsamtalen. Ansat som klinisk diætist på Endokrinologisk 
ambulatorium på Åbenrå Sygehus. Else blev indstillet med mange begrundelser, 
bl.a.: Hun er en ildsjæl, der brænder for sit fag, er passioneret og stolt af sin 
faglighed. Lytter, opdager og synliggør, hvad der er vigtigt for patienten. Else har 
endvidere snart 25 års jubilæum.

Stort tillykke til begge!

Årets studerende og årets diætist 
valgt på FaKDs Årsmøde 2014

Læs og anmeld bøger til Diætisten

RO PÅ BLODSUKKERET 
Forfatter:  Sophie Hillbrandt Jensen
Omfang:   245 sider, og opskrifterne er rigt illustreret
Udgivelse:   18. september 2014
Forlag:  Muusmann
Vejl. pris:  299,95 

Husk, som medlem af FaKD kan bogen købes med 15 
pct. rabat via Muusmanns forlag. Læs mere på FaKD´s 
hjemmeside under medlemsfordele

Her får du en oversigt over nye bøger,  som redaktionen har modtaget fra forlagene.
Alt, du skal gøre, er at vælge den bog, du helst  vil anmelde og rekvirere den på  redaktoer@diaetist.dk

Appetit på livet  
– Brdr. Koch’s bedste diabetesopskrifter
Forfatter: Brdr. Koch og Birgit Schelde
Omfang:  176 sider 
Udgivelse:  23. oktober 2014 
Forlag:  Politikens Forlag 
Vejl. pris:  Kr. 270,- 
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KORT NYT

Fredag i faglighedens tegn
”På oktobers sidste dag var ca. 100 ernæringsprofessionelle samlet til FaKDs årsmø-
de på Mødecenter Odense. Det var en dag med fagligt fællesskab, vidensdeling og 
netværk. Dagens program ledte os igennem oplæg med stor faglig relevans og bredde. 
Emnerne strakte sig fra NCP modellen til sundhedspædagogik, gastric sleeve, protein 
og kaffe. Som noget nyt var kåring af årets studerende og årets medlem indeholdt i 
programmet. Et nyt tiltag, som skabte stor glæde.
Årsmødet afspejlede den udvikling, foreningen har været igennem den seneste tid. Der 
var mulighed for at møde formanden, bestyrelsen og de øvrige medlemmer, som alle 
er ildsjæle, der yder en ekstra indsats for at sikre, at vi har en velfungerende forening. 
Dagen blev afsluttet med generalforsamling og efterfølgende middag. 

Fyldt af faglighed og glæde var denne fredag med til at runde arbejdsugen af og sam-
tidig skyde weekenden i gang på bedste vis”. Anja Grøn, klinisk diætist.

Årsmødet den 31. oktober 
var en succes
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Positivitet og ny inspiration
”Årsmødet var en meget positiv og inspirerende dag, som både bød på ny viden, masser 
af inspiration og ikke mindst mulighed for Networking. Som altid giver det god energi, 
når så mange mennesker med en fælles interesse og passion er samlet. Det giver ny 
energi til mit daglige arbejde. Oplæggene dækkede en god bredde af vores funktioner 
som ernæringsprofessionelle.

Oplæggene havde aspekter af både det humanvidenskabelige og det naturvidenskabe-
lige, hvilket hænger godt sammen med det fokus, der er i uddannelsen af kommende 
professions bachelorer i ernæring og sundhed.

Sidst, men ikke mindst, var der masser af mulighed for at netværke og få talt med 
andre inden for professionen. Jeg syntes, at vi på generalforsamlingen fik begyndt på en 
spændende debat om, hvor vi gerne vil hen med vores forening. Det bliver spændende, 
hvad fremtiden bringer....”

Line bak Josephsen er klinisk diætist og lektor på UCSJ Ankerhus
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Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby 

Når du sender din 
patient trygt hjem...

... fortsætter Mediq Danmark’s diætister dit arbejde

Vi løser ernæringsproblemer, 
samt giver neutrale råd og 
vejledning til din patient i 
eget hjem og på plejecentre.

... når viden er vigtig

Få mere viden om produkter på vores hjemmeside 
mediqdanmark.dk.

Bestil vores nye katalog for klinisk ernæring.

Tlf. 3637 9142 - Fax 3637 9289 
E-mail: ernaering@mediqdanmark.dk
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Herlevs Herligheder  
– Et herligt diætistjob!

ARTIKEL

Af Nina Bruun, klinisk diætist, Herlev Hospi-
tal, nina.bruun@regionh.dk 

Med den store opmærksomhed ”Herlevs 
Herligheder” har fået i diverse medier, siden 
vi for alvor gik i luften for 1 år siden, har 
nogle af jer måske hørt konceptet omtalt 
tidligere.  
Men hvor fokus hidtil har været på patien-
ten og de mere målbare resultater, vil jeg 
her bevæge mig ind på Herlighederne set 
fra diætistens vinkel. Mit mål er at give et 
indblik i den noget anderledes diætistrolle, 
jeg har som Herligheds-diætist, og hvor jeg, 
helt bogstaveligt, får mulighed for at friste 
de småtspisende patienter til et øget indtag 
af energi og protein, når jeg selv serverer de 
indbydende små retter. Velkommen til min 
verden, velkommen til Herlevs Herligheder.

Herlevs Herligheder
Siden oktober 2013 har Det Nordiske Køkken 
på Herlev Hospital fast kunnet tilbyde Herlevs 
Herligheder til patienter i ernæringsmæssig 
risiko på henholdsvis onkologisk, medicinsk 
og gastroenterologisk afdeling. 

Herlevs Herligheder, eller HH som vi kalder 
det i daglig tale, er et nyt og banebrydende 

koncept, som ikke alene er unikt i Danmark, 
men også  på verdensplan.  

Særligt for HH er, udover den æstetiske og 
næringstætte gourmetmad, at serveringen 
varetages af kliniske diætister. Dette giver 
mig som diætist en enestående mulighed 
for at følge patienterne og deres kostindtag 
særdeles tæt - hvilket igen giver helt nye 
muligheder for at reagere og handle med det 
samme, når en patient ikke dækkes suffi-
cient. 

Med HH bliver ernæringsindsatsen altså in-
tensiveret, samtidig med at der sættes fokus 
på nydelse og øget livskvalitet hos patienten 
via den gode mad. I sidste ende faktorer, der 
er medvirkende til et stigende kostindtag 
hos patienten (og de samfundsøkonomiske 
samt menneskelige gevinster ved en bedre 
ernæringstilstand er vel næsten overflødige 
at nævne her?).

Forud for implementeringen af det endelige 
koncept har både et pilotstudie og et ran-
domiseret kontrolleret klinisk forsøg tydeligt 
vist et øget energi- og proteinindtag hos de 
deltagende småtspisende patienter - og det 
seneste år har HH derfor været et fast tilbud 
for flere afdelinger på Herlev Hospital. 

Nina Bruun

n Autoriseret klinisk diætist siden 2009
n  Ansat på Herlevs Herligheder siden  

1. november 2013
n  Tovholder for implementeringen af 

Herlevs Herligheder på Herlev Hospital
n  Tidligere ansat som klinisk diætist på 

Nykøbing Falster Sygehus, samt som 
ernæringsfaglig medarbejder i privat 
fødevarevirksomhed

n Gift og mor til 2 dejlige drenge

Evaluering af Herlevs Herligheder

n  Den procentvise stigning i patienternes 
energi- og proteinindtag sammen-
holdes med patienternes ”baseline” 
(indtag før opstart med HH).

n  Der føres statistik over, hvor mange 
patienter der når mere end 75 pct. af 
deres energi- og proteinbehov.

n  Patienternes vægtudvikling registreres 
og dokumenteres løbende.

n  Fra oktober 2014 måles ligeledes 
progressionen i patienternes håndgri-
bestyrke efter opstart med HH.

Fra venstre Sabrina G. V. Rasmussen,  

Nina Bruun og Marie B. Zachariassen.  

Alle autoriserede kliniske diætister
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Drømmen og visionen er på sigt at kunne 
udvide konceptet, således at alle relevante 
patienter i ernæringsmæssig risiko på hele 
hospitalet får tilbuddet om de herlige retter 
- leveret og serveret på sengekanten af 
diætisten!

Konceptet
I praksis fungerer HH således, at lægen 
henviser til diætist, når en patient i ernæ-
ringsmæssig risiko identificeres. Herefter går 
vi på vanlig vis tilsyn: optager kostanamnese, 
vurderer baseline indtag og får en snak med 
patienten om dennes ernæringsmæssige 
udfordringer. 
Det er vores afgørelse som diætister, hvorvidt 
en patient opfylder inklusionskriterierne 
for HH, og derfor kan hverken læge eller 
plejepersonale love patienterne, at de kan 
tilknyttes konceptet, men kun indstille dem 
som kandidater via en henvisning. Denne re-
gel har vi lavet for at sikre, at det er de rette 
patienter, der inkluderes, og for at forebygge, 

at HH kan bruges som en ”sovepude”, fordi 
det kan virke nemmere at få diætisterne til at 
sørge for patienternes ernæring. 

Maden
Herlevs Herligheder består af 24 små energi- 
og proteintætte anretninger, der kan bestilles 
a la carte og er en variation over klassiske 
gammelkendte retter og mere moderne 
indspark.

De 24 retter er præsenteret i et fint HH-me-
nukort og fordeler sig ud over de 4 katego-
rier; ”Kølige Herligheder” (som letrøget laks 
med æg og dild eller pastasalat med bacon 
og kylling), ”Lune Herligheder”(som blom-
kålscreme med ristede nødder, fiskekrebinet 
med jordskokker eller forloren hare med 
vildtsauce og tyttebær), ”Ost og søde Herlig-
heder” (som mild kærnemælksfromage eller 
æblekage med nøddeknas og vaniljecreme) 
og ”Forfriskende Herligheder (som koldskål 
med kammerjunkere eller milkshake). Alle 

retterne har et gennemsnitligt indhold på 
655 kJ og 7 gram protein, og netop denne 
standardisering er med til at gøre konceptet 
gennemskueligt og trygt for patienterne; det 
at vide, at de kan tillade sig at vælge ud fra 
deres personlige præferencer og stadig være 
sikret en optimal kost, har stor værdi. Og en 
klassisk kommentar fra vores patienter er da 
også, ”at det er ikke tit, man kan få lov at 
spise 3 x æblekage til frokost med diætistens 
billigelse!”. 

Anretningen
Maden fra HH opbevares i løbet af dagen 
i specialdesignede HH-kølevogne, som vi 
parkerer på de tilknyttede afdelinger. Herfra 
opvarmer og færdiganretter vi maden på 
bakker med en fin rød- og hvidternet dække-
serviet, i tråd med HH´s gennemgående logo.
Porcelænet er særligt udvalgt, og vi dækker 
altid op med et serveringsfad, hvorpå de 
enkelte retter anrettes på små tallerkener; 
små, så anretningerne fremstår overskuelige 

Inklusionskriterier for HH:

n Ernæringsscreeningsscore ≥ 3
n Forventet indlæggelse > 3 dage
n  Patienten skal være forsøgt dækket sufficient via  

afdelingens øvrige tilbud: buffet, frostsortiment,  
proteindrikke

n  Der skal foreligge 1 dags kostregistrering forud for  
opstart, der viser, at patienten indtager < 75 pct.  
af sit behov

Kontraindikationer for HH:

n  Dysfagi
n  Subileus
n  Faste
n  Allergi/intolerance
n  Præuræmi

Herlevs Herligheder....

Menukortet med nogle af patienternes favoritterEn herlig menu; suppe, tartelet og æblekage
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for patienten. Bestikket er ligeledes i børne-
størrelse, og selvfølgelig hører der en rigtig 
serviet med, når man sådan skal spise fint. 
Maden pyntes med friske krydderurter, og 
vi lægger stor vægt på, at maden, der bliver 
serveret, ligner maden fra menukortet, som i 
første omgang har fristet patienten. 
Og det er bestemt min oplevelse, at den 
flotte præsentation af maden og de friske 
farver på både mad og dækkeserviet er med 
til at skabe smil på læberne 
hos patienterne

Som standard får HH-patien-
terne serveret et glas sødmælk 
sammen med maden på bakken – en 
beslutning, vi har truffet, fordi vi i praksis ser 
alt for meget vand, saftevand og juice rundt 
omkring på sengebordene. Hos os er det 
derfor blevet sådan, at vand, saftevand og 
juice kun serveres til de patienter, der aktivt 
efterspørger det.

Roomservicen
En af de ting, som patienterne ofte frem-
hæver ved HH, er fleksibiliteten i forhold til 
spisetid - Herlighederne leveres nemlig inden 
for en halv time efter bestilling.

At maden kommer, når patienterne er sultne 
- fremfor at patienterne skal være sultne, når 
maden kommer - gør ifølge vores patienter 
en kæmpe forskel; ”Det er næsten lige som 
at være på hotel og få roomservice”, hører vi 
igen og igen.
Det er jo ikke nogen nyhed, at appetitten 
kan påvirkes negativt af alt fra kvalme, 
træthed og tristhed til kemobehandlinger og 
stråleterapi – ligesom patienterne også kan 
risikere at skulle til undersøgelse eller faste 
midt i den ordinære spisetid. Og når en småt-
spisende patient skal nødes til et øget indtag, 
hjælper disse forhindringer ikke just på den 
gode sag; hvis det bliver for besværligt at få 
sin mad, er det alt for nemt at lade være!
HH giver muligheden for, at patienten selv 
kan være med til at vurdere, hvornår der er 
lyst, samt fysisk og mentalt overskud til at 
spise – og maden leverer vi herefter inden 
for så kort et tidsrum, at motivationen i langt 
de fleste tilfælde stadig er intakt. Og hvis 
den ikke er, så har vi som diætister mulighed 
for lige at give et kærligt skub i den rigtige 
retning serveret sammen med maden!

Herligheds-diætisterne
I skrivende stund er vi 3 diætister ansat 
specifikt til at varetage Herligheds-patienter-
ne, med alt hvad dertil hører; vurdering af 
relevante kandidater, initiale kostanamneser, 
udregning af behov, daglig kostregistrering, 
nødning og opfølgninger, løbende dataopgø-

relser, undervisning af 
plejepersonale – og ja, 
så det der adskiller vores 
job, fra et ”almindeligt” 
diætistjob: servering af 
frokost, aftensmad og 
mellemmåltider fra HH. 

Og netop den anderledes 
rolle og det nytænkende 
og gennemførte i kon-
ceptet var det, der for mit 
eget vedkommende gjorde 
– og gør – stillingen som 
Herligheds-diætist meget 
attraktiv. Jeg synes, det er 
intet mindre end genialt 
at sætte diætister bag 
madserveringen fremfor 
ufaglært køkkenper-
sonale. Diætister, der i 
sagens natur har en helt  
anden interesse og forståelse for 
maden – og som ikke mindst ser maden som 
en essentiel del af patientens behandling og 
rekonvalescens.

Derudover er den kontinuerlige og daglige 
kontakt med patienterne medvirkende til, at 
jeg som diætist får et særdeles indgående 
kendskab til patienterne og deres præfe-
rencer. Ofte ser jeg den samme patient op 
til 3 gange om dagen! Den tætte kontakt 
giver mig en uvurderlig viden og indsigt, som 
igen giver mig fantastiske vilkår for at kunne 
målrette og tilpasse min ernæringsindsats til 
den enkelte patient.

Både personligt og professionelt er det des-
uden meget tilfredsstillende at få mulighed 
for at følge patienterne så tæt – og bogsta-
veligt talt se, hvordan mange af dem fysisk 
blomstrer mere og mere op for hver dag 
med HH. Resultaterne taler deres tydelige 
sprog, da langt størstedelen af patienterne er 
vægtstabile, eller sågar har en stigende vægt 
allerede efter en kort periode med HH. Og 
det er der en god forklaring på; for den typi-
ske patient starter i al beskedenhed med én 
eller 2 retter fra HH pr. servering, men det er 
ikke et særsyn, at der efter en lille uges tid er 
både 4, 5 og 6 retter på bakken af gangen!  

Ydermere er det en dejlig anerkendelse af 
vores profession at opleve, at mange af pa-
tienterne italesætter deres tilfredshed med, 
at det er diætister, der serverer maden. Det 
giver dem en tryghed at vide, at der ”bliver 
holdt øje med dem”, og at de har mulighed 
for at stille uddybende spørgsmål og få råd-
givning, både i forbindelse med bestilling og 
servering af maden.

En af de 2 specialdesignede HH-vogne - fyldt med 

Herligheder - som dagligt  skaber stor opmærksomhed 

ude på sengeafdelingerne

Sidst, men absolut ikke mindst, er det 
næsten umuligt ikke at blive smittet af 
patienternes begejstring for selve maden, 
serveringen og hele konceptet. Én ting er, at 
de kvantitative data viser, at patienterne øger 
deres indtag signifikant – noget andet er at 
høre patienterne selv udtrykke, hvordan HH 
øger deres livskvalitet. For mange af dem er 
det dagens højdepunkt, når Herlighederne 
lander på deres sengebord - og den glæde, 
som både patienter og pårørende omtaler 
HH med, er i sandhed smittende. 

Jeg kan ikke undgå at være både stolt og 
taknemmelig over at få lov at være en del af 
dette herlige koncept!

Resultaterne fra Herlevs Herligheder 
evalueres på flere forskellige parametre 
for at dokumentere udviklingen i patien-
ternes ernæringstilstand.

LÆS OGSÅ det randomiserede  
kontrollerede studie: 
”Positive effect of protein-supplemen-
ted hospital food on protein intake in 
patients at nutritional risk: a randomised 
controlled trial.” på

Se http://www.ncbi.n lm.nih.gov/
pubmed/2447938811
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Ny afdeling for ernæring  
gør op med traditionerne

ARTIKEL

I Hospitalsenheden Vest har ledelsen visioner på ernæringsområdet. Derfor har den besluttet, at køkken- og kantineområdet pr. 
1. november 2014 organisatorisk og ledelsesmæssigt overføres fra Driftsafdelingen til Ernæringsenheden.  Herved dannes en ny 
selvstændig afdeling – Afdelingen for ernæring – under ledelse af ernæringschef Lone Viggers, som gerne begynder med at vende 
op og ned på en traditionel opfattelse af, hvad hospitalsmad er.

Af Merete Friis Jeppesen, kommunikations-
medarbejder, Hospitalsenheden Vest

På en hvid væg i ernæringschefens kontor 
er der kulørte billeder fra gulv til loft af 
hospitalsmad fra hele verden – billeder, der 
fortæller hver deres historie om forskellige 
madtraditioner. Hvad enten måltidet er 
beskedent eller overdådigt, består af ferske 
brødskiver med smør eller en solid tallerken 
varm mad, så er spørgsmålet: Hvad vil patien-
terne gerne have?

Det er velkendt, at omkring 30-40 pct. af de 
indlagte patienter i Danmark er i ernærings-
mæssig risiko – det er de også i Hospitals-
enheden Vest, og målet er, at 90 pct. af 
patienterne på deres 2. indlæggelsesdag får 
mindst 75 pct. af deres energi- og protein-
behov dækket. Det giver derfor god mening 
for den nye afdelingsleder, at den kliniske 
ernæringsvidenskab bliver koblet sammen 
med køkken- og kantineområdets evne til 
at sammensætte mad og måltider, og at 
ansvaret for ernæring bliver placeret helt og 
holdent i den nye afdeling.

Ved organisatorisk og ledelsesmæssigt at fjer-
ne køkken- og kantineområdet fra service-
området og forankre det i en samlet afdeling 
for ernæring, betones en sundhedsstrategisk 
klinisk tilgang til ernæring, mad og måltider, 
og samtidig betones det, at ernæringen har 
en vigtig betydning for hospitalets primære 
funktion, som er behandling af syge, og 
at ernæringen indgår som en vigtig del af 
behandlingen og plejen af patienter.

”Jeg er stolt af at arbejde i en organisation, 
hvor man rent faktisk prioriterer ernæring 
højt, og jeg mener, at det er vigtigt, at 

ansvaret for den mad, vi serverer til vores 
patienter, ikke er delt mellem to afdelinger, 
men er samlet et sted. I den nye afdeling for 
ernæring vil vi kunne samarbejde om plan-
lægning, tilberedning og servering, og vi vil 
kunne samle op på, om hele forløbet har den 
ønskede effekt: at give patienterne mere lyst 
til at spise og dermed sikre, at de ernæres 
optimalt, mens de er indlagt hos os. Vi er 
allerede nu i gang med et forskningspro-
jekt, som undersøger, om det for eksempel 
er visuelle indtryk, lækre billeder og en flot 
anretning og madens tekstur, der får vakt 
appetitten. Og den viden skal vi i fællesskab, 
med de gode kompetencer, der er til stede i 
den nye afdeling, arbejde på at få omsat til 
praksis til gavn for patienterne”.

I de kommende år og som en del af det for-
beredende arbejde til, at afdelingen flytter til 
det nye supersygehus i Gødstrup, er der for 
Lone Viggers et evidensbaseret opgør på vej 
med traditionerne for hospitalsmad. Opgøret 
handler især om begrebet ”måltider” for 
patienterne. ”Morgenmad” kan godt være 
flødeis, marcipanbrød eller brændende kær-
lighed ved midnatstid, hvis lysten melder sig.

”Udfordringen er, at hospitalsmad både i 
Danmark og i udlandet tager udgangspunkt i 
de måltider, den raske person spiser, morgen, 
middag og aften. Men appetitten, som ofte 
er meget lille hos en meget syg patient, er 
ikke nødvendigvis gearet til den slags rutiner. 
Når man er så syg, kan meget små måltider 
6-10 gange i løbet af døgnet være løsningen 
for nogle, mens det for andre kan være, at 
appetitten er god klokken syv om morgenen 
eller midt om natten. Uanset hvad, er det 
vigtigt, at vi udnytter de tidspunkter, hvor 
patienten har lyst til at spise”, siger Lone, der 
tilføjer, at måltidet på sygehuset for nogle 

patienter er noget af det, man ser frem til og 
glæder sig til. Og det skal det blive ved med 
at være. 

Meget planlægning er endnu på blokken, og 
med en ny afdeling lige om hjørnet er dialo-
gen om forventningerne til den nye afdeling 
i fuld gang med de 90 nye medarbejdere i 
køkken- og kantineområdet og de 12 medar-
bejdere i Ernæringsenheden.  

”Der er en masse dygtige ansatte i både er-
næringsheden og på køkken og kantineom-
rådet i Hospitalsenheden Vest, som har ideer 
til, hvordan vi i den nye afdeling kan komme 
i mål med visionerne for ernæring, mad og 
måltider på det nye hospital i Gødstrup. Og 
jeg glæder mig til at komme i gang med at 
gøre de ideer til virkelighed”.

Opgaven for afdelingen for ernæ-
ring bliver at varetage en lang ræk-
ke ernæringsrelaterede aktiviteter i 
Hospitalsenheden Vest, herunder: 

n  Klinisk ernæring og diætbehandling 
af patienter

n  Uddannelse og forskning i relation til 
ernæring

n  Mad og måltider til hospitalets patien-
ter, pårørende og gæster.
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Ernæringschefen, Lone Viggers om sine visioner:”Min vision er lige så klar som de billeder af  hospitalsmad fra hele verden, 
der hænger på min væg: vi vil være det hospital i Danmark, hvor patienterne ernæres bedst. Skal der lidt flere ord på, så skal 
vi være mulighedernes afdeling for ernæring, hvor vi er kendt for at være patientinddragende, kvalitetsbevidste og effektive, og 
vi vil medvirke til, at Region Midtjylland har et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. I alt hvad vi gør, signalerer vi 
sundhed, også i den mad vi serverer for vores patienter, vores personale og vores gæster”.
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Kan kaffe drikkes  
med god samvittighed?

ARTIKEL

Af Kjeld Hermansen, professor, overlæge, formand for arbejdsgrup-
pen om ”Kaffe, sundhed og sygdom”, Vidensråd for Forebyggelse.

Kan kaffe drikkes med god samvittighed?
Kaffe er et nydelsesmiddel globalt set og en vigtig bestanddel af 
den danske måltidskultur. Danskerne drikker i gennemsnit tre til fire 
kopper kaffe om dagen. Det placerer os på en 4. plads i kaffeforbrug 
pr. indbygger i Verden. I Danmark drikker 86 pct. af alle mænd og 
76 pct. af alle kvinder kaffe, og mænd drikker gennemsnitligt lidt 
mere kaffe end kvinder (1). For både danske mænd og kvinder er der 
et stigende forbrug af kaffe med alderen op til 45-64 år, og det er 
generelt dem med længst uddannelse, der drikker mindst kaffe (1). 
Kaffeforbruget har været konstant for mænd i de seneste år, men er 
let faldende for kvinder (1).
Kaffe tillægges traditionelt både positive og negative effekter på 
helbredet, og mediernes og borgernes interesse for kaffe er stor. 
Vidensråd for Forebyggelse udarbejdede derfor i 2012 en rapport 
”Kaffe, sundhed og sygdom” (1,2), som er ved at blive revideret. I det 
følgende gives der svar på nogle af de spørgsmål, der ofte stilles med 
hensyn til kaffe.

Hvor sikker er vores viden om kaffe og sygdom?
Hovedparten af vores viden om kaffeindtag og udvikling af sygdom 
stammer fra observerende undersøgelser. Ulempen ved de observe-
rende undersøgelser er, at de ikke tillader, at der drages konklusioner 
om årsag og virkning. De fortæller kun noget om mulige sammen-
hænge eller associationer. Der kan samtidig være andre livsstilsfakto-
rer, som optræder i sammenhæng med kaffeindtag, og som man ikke 
har kunnet korrigere for i tilstrækkelig grad (fx rygning, manglende 
fysisk aktivitet, socialt samvær, socialt netværk, etc.). Der findes kun et 
fåtal af kortvarige, mindre interventionsundersøgelser, som siger no-

get direkte om årsag og virkning mellem kaffeindtag og udvikling af 
sygdom. I praksis er det yderst vanskeligt at gennemføre længereva-
rende, randomiserede, kontrollerede interventionsundersøgelser med 
kaffe på større grupper af mennesker. Derfor er det mest realistisk at 
indsamle vores viden fra de store observerende undersøgelser

Har kaffedrikkere øget risiko for at dø?
Samlet kan det konkluderes, at moderat kaffeforbrug hos raske perso-
ner ikke er associeret med øget dødelighed hos mænd eller kvinder i 
observerende undersøgelser. Tværtimod tyder nyere undersøgelser på, 
at kaffeforbrug nedsætter dødeligheden (3,4). I en større metaanalyse 
(3), der omfattede undersøgelser mellem 1966 – 2013 fra 21 studier 
med 997.464 deltagere samt 121.915 dødsfald, fandt man en klar 
dosisafhængig sammenhæng mellem kaffeforbrug og nedsat total 
dødelighed. Indtagelse af ca 4 kopper kaffe dagligt ser ud til at være 
associeret med den største risikonedsættelse af total dødelighed, 
nemlig 16 pct. (3). Der er en sammenhæng mellem kaffeforbrug og 
nedsat død på grund af hjertekarsygdom (3,4), hvorimod der ikke er 
fundet sammenhæng mellem kaffeforbrug og død af cancer (3,4). 
Hos personer med diabetes, cancer eller hjertekarsygdom er habituelt 
kaffeforbrug ikke associeret med øget mortalitet i observerende un-
dersøgelser. I nogle undersøgelser, hvor der ikke er taget højde for en 
række fejlkilder som fx rygning, når man frem til fejlagtige konklusio-
ner (5,6), som har givet anledning til en del presseomtale. På basis af 
Liu og medarbejderes arbejde (5) meldte dagbladet BT i august 2013 
således ud, at ”Drikker du 5 kopper kaffe eller mere, og er du under 
55 år, er du i fare for at dø tidligere end dem, der drikker mindre eller 
slet ingen kaffe”. Men den undersøgelse der hentydes til, havde ikke 
korrigeret for rygning (5), som jo er en kendt risikofaktor for tidlig 
død. De, der ikke havde røget, havde således ikke nogen øget døde-
lighed (5). Det er vigtigt, at man tager højde for mulige fejlkilder, før 
man konkluderer på denne type undersøgelser (5,6). 
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Kan kaffe give problemer med hjertekarsygdom?
Hovedparten af den videnskabelige litteratur stammer fra forbrug af 
filterkaffe. Moderat kaffeforbrug er associeret med en lavere risiko for 
hjertekarsygdom med den laveste risiko ved et dagligt forbrug på 3 til 
5 kopper kaffe (7).  Kaffeforbruget er associeret med nedsat risiko for 
iskæmisk hjertesygdom (7) og hjertesvigt (8).  Et højt dagligt kaffefor-
brug (> 6 kopper kaffe/dagligt) er hverken associeret med en nedsat 
eller øget risiko for hjertekarsygdom (7). 
En metaanalyse viste, at indtagelse af koffein medførte en mindre, 
forbigående stigning på 6 – 8 mm Hg af både det systoliske og dia-
stoliske blodtryk (9). Blodtryksstigningen varer ≥ 3 timer efter koffein-
indtagelsen hos personer, der ikke dagligt får koffein, men stigningen 
i blodtrykket forsvinder efter et dagligt koffeinforbrug i to uger (1, 
9). Der er ingen sikker sammenhæng mellem indtag af filterkaffe og 
udviklingen af forhøjet blodtryk i de observerende undersøgelser (1). 
Der er en fundet association mellem kaffeforbrug og nedsat risiko for 
apopleksi med den laveste risiko ved et dagligt forbrug på mellem 3 
og 5 kopper kaffe (5,10).
Stempelkaffe, pulverkaffe, espressokaffe og især kogekaffe har et 
noget højere indhold af de kolesteroløgende forbindelser, cafestol og 
kahweol, end filterkaffe. Indtag af kogekaffe, stempel- og espres-
sokaffe har i en del undersøgelser fremkaldt en øgning i total- og 
LDL-kolesterol, der giver større risiko for hjertekarsygdomme, mens 
filterkaffe ikke har denne virkning (1). Hovedparten af den viden-
skabelige litteratur stammer som sagt fra filterkaffe, og vi ved derfor 
ikke, om fx stempelkaffe, espressokaffe og kogekaffe påvirker risikoen 
for hjertekarsygdomme anderledes. Der er behov for langtidsun-
dersøgelser, der kan belyse effekten af kogekaffe, stempelkaffe og 
espressokaffe på risikoen for hjertekarsygdom.

Er kaffe kræftfremkaldende?
En samlet metaanalyse fra 2011 (11), der omfattede 59 studier base-
ret på 40 uafhængige kohorter, viste, at regelmæssige kaffedrikkere, 
sammenlignet med personer, der sjældent eller aldrig drikker kaffe,  
havde en 13 pct. lavere risiko for kræftsygdomme. Analysen fandt en 
signifikant reduktion i risiko for hver ekstra kop kaffe op til 6 kopper 
om dagen på 3 pct. for kræftsygdomme samlet (11). 

Ifølge World Cancer Research Fund (12) er der overbevisende evidens 
for, at der ikke er nogen sammenhæng mellem kaffeforbrug og risiko-
en for kræft i bugspytkirtlen og i nyrerne. 
En række metaanalyser peger på, at et moderat forbrug af kaffe på 
3-4 kopper om dagen ikke øger risikoen for kræft for en række af de 
almindeligste kræftsygdomme (kræft i mavesæk, brystkræft, prosta-

takræft, spiserørskræft, æggestokskræft og kræft i de øvre luftveje), 
men ser ud til at have en mulig beskyttende effekt, specielt i relation 
til lever, mundhule, svælg, livmoder samt tyk- og endetarm (1,2). Det 
er imidlertid nødvendigt med flere undersøgelser, før der kan konklu-
deres endeligt på disse data. Der er noget, der tyder på, at et meget 
højt forbrug af kaffe kan øge risikoen for blære- og lungekræft, men 
der mangler data fra ikke-rygere, så rygning som fejlkilde kan ikke 
udelukkes. 
I medierne har der i forbindelse med kaffe været en del omtale af 
stoffet akrylamid, som er kræftfremkaldende i forsøgsdyr. I produkti-
onen af kulhydratrige fødevarer som brød og kartofler dannes akryla-
mid, når temperaturen når over 120 grader. I gennemsnit indtager en 
voksen dansker 0,2 mikrogram akrylamid om dagen per kg legems-
vægt. Amerikansk forskning har påvist, at der ved 310 mikrogram per 
kg legemsvægt er en direkte sammenhæng mellem kræft og akryla-
mid. Ved ristningen af kaffebønner – men ikke ved kaffebrygning - 
dannes der akrylamid. Der er kun gennemført få humane studier med 
målte værdier af akrylamid, og det har ikke sikkert kunnet påvises, at 
akrylamid har betydning for kræftrisikoen hos mennesker, selvom et 
enkelt studie viste en sammenhæng med brystkræft. 

Giver kaffe gener fra mavetarm kanalen?
Vidensråd for Forebyggelse har ikke i sin 2012 rapport ”Kaffe, sund-
hed og sygdom” (1,2) set på sammenhængen mellem kaffeforbrug 
og sygdomme eller symptomer fra mavetarmkanalen. De under-
søgelser, der findes om emnet, er relativ små og evidensen mindre 
sikker i sammenligning med de andre emner, der behandles i denne 
artikel.  Sammenhængen mellem kaffeforbrug og sygdomme i og 
symptomer fra mavetarmkanalen er beskrevet på hjemmesiden www.
kaffe-helbred.dk/forskning/mave-tarmkanalen/oversigt/ (14). Her kon-
kluderes det, at indtagelse af kaffe ikke har nogen negativ virkning 
på mavetarmkanalens funktioner hos raske personer (14).  Nogle 
med mavetarmproblemer vælger dog at undgå kaffe, for at håndtere 
deres symptomer. Sammenfattende anføres det (14): Der er intet, der 
tyder på, at kaffedrikning forårsager maveproblemer som dyspepsi, 
reflux, gastritis, mavesår eller sår i tolvfingertarmen. Der er heller ikke 
holdepunkt for, at symptomerne mindskes, hvis man holder op med 
at drikke kaffe. Nogle personer, der har disse gener, vælger dog at 
undgå visse føde- og drikkevarer herunder kaffe, hvis de føler, at det 
giver ubehag. Kaffe øger peristaltikken i tyktarmen. Men der er ikke 
fundet sammenhæng mellem indtagelse af kaffe og sygdomme eller 
symptomer fra tyktarmen som diarré. Der er heller ikke fundet nogen 
sammenhæng mellem kaffeindtag og tarmsygdomme som divertiku-
litis, ulcerøs colitis eller Crohns sygdom. Der er kun udført begrænset 

I Danmark drikker 86 pct. af alle mænd og 76 pct. af 
alle kvinder kaffe, og mænd drikker gennemsnitligt  
lidt mere kaffe end kvinder

86% 76%
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forskning i forhold til mavetarmproblemer med at se på forskelle 
mellem koffeinholdig og koffeinfri kaffe eller forskellige typer kaffe. 
Disse undersøgelser giver ikke sikre konklusioner. 

Kan kaffe forebygge diabetes?
En systematisk gennemgang og metaanalyse har vurderet sammen-
hængen mellem kaffeindtagelse og risikoen for udvikling af type 
2- diabetes (15). I de prospektive kohortestudier, der har set på sam-
menhængen mellem kaffeforbruget og risikoen for type 2- diabetes, 
indgår 457.922 personer (19.319 nye diabetestilfælde), som er fulgt 
2,6-20 år (15). Huxley og medarbejderes (15) metaanalyse viser, at en 
indtagelse af 3-4 kopper kaffe om dagen er associeret med en ca. 25 
pct. lavere risiko for at udvikle type 2- diabetes sammenlignet med et 
forbrug på ingen eller under 2 kopper kaffe dagligt. Der ses en positiv 
effekt af samme størrelse efter koffeinholdig og koffeinfri kaffe. 
Den seneste metaanalyse (16) - omfattende 1.109.272 deltagere 
og 45.335 tilfælde af type 2- diabetes, som er fulgt over en perio-
de mellem 10 måneder og 20 år – viser ligeledes, at kaffeforbruget 
nedsætter risikoen for type 2 - diabetes på en dosisafhængig måde.  
Den relative risiko for type 2- diabetes nedsættes med 9 pct. for 1 kop 
koffeinholdig kaffe/dag og med 6 pct. for 1 kop koffeinfri kaffe/dag 
(16). I metaanalysen (16) fandt man, at det højeste gennemsnitlige 
kaffeforbrug (henholdsvis 5 kopper/dag koffeinholdig og 4 kopper/
dag koffeinfri kaffe) reducerer risikoen for type 2- diabetes med hen-
holdsvis 26 pct. og 20 pct. (16).

Er der nogen, som skal holde igen med kaffeindtaget?
Der er nogle få grupper, dvs. personer med en angstlidelse, gravide 
og personer, der har en lavt kalciumindtag, der skal være lidt varsom-
me med kaffeindtaget. 
Koffein - især i doser højere end 400 mg – kan have en umiddel-
bar angstfremkaldende virkning på personer, der i forvejen har en 
angstlidelse (17). Den akutte angstfremmende effekt af kaffe hænger 
formentlig sammen med en genetisk polymorfi, idet personer med en 
bestemt genotyper oplever en stærkere øgning i angstniveauet efter 
indtagelse af koffein end andre genotyper (17). 
I observerende undersøgelser er det fundet, at kaffens koffein ned-
sætter knoglemineralindholdet, hvilket skyldes øget kalciumudskillelse 
i nyrerne og dermed øget knoglenedbrydning. Et kalciumindtag 
svarende til 40 mg (fx 30 ml mælk) pr. kop kaffe kan dog kompensere 
for dette tab. De nyeste svenske studier tyder ikke på en øget fraktur-
risiko hos kvinder (18) eller mænd (19).     

Et dagligt koffeinforbrug på op til 300 mg/dag  
(svarende til < 3 kopper kaffe) har ingen betydning  
for evnen til at opnå graviditet eller risikoen for 
spontan abort, dødfødsel, for tidlig fødsel, 
medfødte misdannelser eller reduceret fo-
stervækst (1,2). Det er usikkert, om et større 
forbrug kan have betydning for negative 
graviditetsudfald. 
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Sund kost til 
stofbrugere

ARTIKEL

Af Maria Sønderstrand Jacobsen, stud. ernæring og sundhed ved UC 
Sjælland og ernæringspraktikant i Den Runde Firkant i foråret 2014, 
med opgave at undersøge stofbrugeres specifikke ernæringsbehov, 
mariajacobsen@me.com og Sara Zankel, dokumentationsmedarbej-
der, Den Runde Firkant, sara.zankel@denrundefirkant.dk

I Den Runde Firkant på Vesterbro i København har man det 
seneste halve år skærpet fokus på kosten som grundlæggende 
del af det skadesreducerende arbejde med stofbrugere, som 
færdes i den åbne stofscene på Vesterbro. Den Runde Firkant 
består af et sundhedsfagligt tilbud med sygeplejersker i sam-
menhæng med en café, som hver dag serverer sund, nærende 
og ikke mindst lækker og indbydende mad til de besøgende 
gæster. 

Et dagligt forbrug af stoffer, alkohol og medicin slider på krop, psyke 
og helbred.  Stofbrugere på indre Vesterbro lever en hektisk hverdag 
på gaden, og maden har sjældent førsteprioritet. Mange mennesker, 
som færdes i den åbne stofscene på Vesterbro, lider derfor af fejl- og 
underernæring, og det har kroniske konsekvenser for helbredet og 
kan medføre for tidlig død (1,2). 

Derfor besluttede det sundhedsfaglige personale i Sundhedsrummet 
og cafepersonalet i Den Runde Firkant sig for at arbejde målrettet 
med kosten som et sundhedsfremmende tilbud til de mest udsatte 
stofbrugere. Det skete blandt andet ved at ansætte en praktikant fra 
ernæring og sundhedsuddannelsen og samarbejde med kokke og 
kostvejledere fra Meyers Madhus. 

Det viste sig hurtigt, at der ikke fandtes meget viden om ernæring til 
stofbrugere på forhånd, så ernæringspraktikanten havde ikke meget 
at støtte sig til. Hun måtte læne sig op ad enkelte udenlandske un-
dersøgelser samt trække på viden om kost til fejl- og underernærede 
mennesker, da det også kan siges at passe på store dele af de aktive 
stofbrugere på indre Vesterbro. 

Det er svært at få en nærende og sund kost, når kroppen er påvir-
ket eller abstinent. Mange har synke- tyggebesvær, dårlige tænder, 
mavesmerter, forstoppelsesproblemer, nedsat appetit, uro i kroppen, 
træthed eller andre af de problemer, som en stor del af stofbrugerne 
på gaden lever med. 

Mad er derfor stærkt nedprioriteret blandt denne gruppe. Skulle 
det alligevel ske, at sulten melder sig, eller mavesmerterne bliver for 
uudholdelige, er det ofte fødevarer som drikkeyoghurt, wienerbrød 
og småkager, som efterspørges. 

De sundhedsfaglige erfaringer med målgruppen, opsamlet af læge og 
sygeplejersker i Sundhedsrummet, viser da også, at mangeltilstandene 
i kroppen særligt omfatter underskud af mineraler og vitaminer, men 
også kroppens mangel på de energigivende næringsstoffer. 

Disse mangeltilstande kan føre til træthed, uoplagthed, manglende 
overskud, maveproblemer, hovedpine, humørsvingninger, samt et 
svækket immunforsvar med øget modtagelighed over for alvorlige 
sygdomme som fx lungebetændelse og tuberkulose. Ligeledes øges 
risikoen for diabetes, hjerte-kar-sygdomme og kræft også gennem 
forkert og utilstrækkelig ernæring.

Disse sygdomme og lidelser vil typisk ikke blive behandlet i tide og 
kan i de værste tilfælde udvikle sig dødeligt, da en stor gruppe af 
stofbrugerne på indre Vesterbro ikke er i kontakt med det etablerede 
sundhedssystem og ikke er i stand til at følge langvarige medicinske 
behandlinger. Det er derfor særlig vigtigt for stofbrugere at få en kost 
som er sund, nærende og energigivende (3). 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det for stofbrugere, der 
færdes i den åbne stofscene på Vesterbro, ikke er nok blot at følge 
de kostråd, der gælder alle danskere. Kroppen har behov for flere 
kalorier for at klare det hårde liv på gaden, og det betyder en mere 
energi- og fedtholdig diæt, end gennemsnitsdanskeren har brug for. 
Mange stofbrugere kan kategoriseres som fejl- og/eller underernære-
de, og stofbrugerens krop har brug for ekstra energi og protein for at 
komme sig oven på stofindtag og andre strabadser. Energiindholdet 
i et måltid til stofbrugere på indre Vesterbro skal typisk indeholde 
15-20 E % protein, 35-45 E % fedt og 40-45 E % kulhydrat(4). Det 
svarer til anbefalingerne for den danske sygehuskost, hvor formålet er 
at give meget energi, så kroppen hurtigere restituerer sig. Det adskil-
ler sig fra danskernes normalkost ved at have et højere indhold af fedt 
og protein og færre kulhydrater. 

For syge mennesker giver det god mening at erstatte kulhydrat med 
større mængder fedt og protein, hvorved energibehovet dækkes 
lettere, men for stofbrugere på gaden på Vesterbro er det et tveæg-
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Projektet følges op på flere måder 

Fokus er primært på den praktiske implementering i køkkenet.
Køkken- og cafepersonalet får opfølgende besøg fra Meyers Mad-
hus for at høre, hvordan det går med at implementere de praktiske 
tiltag, de er blevet undervist i, og som gør maden mere egnet for 
målgruppen. 

Projektet udbygges også med en kogebog med opskrifter, der er 
særligt egnede til stofbrugere. 
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get sværd. På den ene side er det godt for kroppen at få så store 
mængder fedt og protein som muligt – på den anden side skal 
måltidet også mætte længe. Mange stofbrugere spiser kun et eller to 
måltider om dagen og har derfor brug for mad, der giver mæthed og 
holder mavetarmsystemet i gang i længere tid. Derfor kan det være 
hensigtsmæssigt at tænke kulhydrater i form af kostfibre og fuldkorn 
ind i kosten for på den måde at øge mæthedsfornemmelsen. Vigtigst 
af alt er det at lave noget mad, som stofbrugerne vil spise. Et lille 
måltid – uanset næringsindhold, er trods alt bedre end ingen mad 
overhovedet.

I Den Runde Firkant har det nye fokus på kost som sundhedsfrem-
mende redskab betydet, at der nu arbejdes målrettet på at tilbyde 
proteindrikke, smoothies samt energibarer, der er lette at tygge. 
Desuden tilsættes der levertran og andre gode olier til supperne, 
ligesom der tilsættes vallepulver til yoghurten. Cafepersonalet har 
været på kursus hos Meyers Madhus og fået skræddersyet inspiration 
til næringsrige retter.   

Også det sundhedsfaglige personale har ændret praksis. Tidligere 
uddelte mange vitamintilskud til patienterne, men de blev oftest taget 
på tom mave, så virkningen ikke blev optimal. I dag bliver patienterne 
sendt hen i cafeen, når de får udleveret vitaminer, med besked om at 
spise et måltid sammen med vitaminpillerne. 

Sundhedseffekten af kostinitiativet er svær at måle. Der er stor 
udskiftning i målgruppen, som derfor er svær at følge systematisk 
eller tæt. En rundspørge blandt stofbrugerne i tilbuddet viser, at 
det giver en følelse af egenomsorg og ansvarlighed, at de spiser og 
drikker noget, som de ved er godt for dem. En måde at passe på sig 
selv og sin krop. Desuden står det klart for personalet i tilbuddet, at 
måltiderne er andet og mere end ernæring – de er også et redskab til 
sanselighed og socialisering om andet end stofindtag, og der udspiller 
sig ofte samtaler om barndomsminder, mormors køkken og livretter 
over tallerknerne. I et kaotisk liv, hvor aktiviteter relateret til stofind-
tag dominerer alle vågne timer, er disse små pauser over maden højt 
værdsatte.  

Referencer
1. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996-2002, Nye tal fra Sundhedsstyrelsen, 2004:14.

2. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1970-1995, Stigning, stagnation, forandring. Sundhedsstyrelsen, 1996.

3. Effects of refeeding in drug-dependent adults - Miscellaneous Topics in Nutrition. Nutrition Research Newsletter, Januar 2002

4. Anbefalinger for den danske institutionskost, Fødevarestyrelsen, 4. udgave, 1. oplag 2009.

Danske forskere løser gåde  
om sammenhæng mellem 
fedmekirurgi og diabetes
Forskergrupper fra Københavns Universitet og Hvidovre Hospital kan nu levere forklaringen på, hvorfor type 2-diabetes  
”forsvinder” efter gastric bypass-operation.

Årsagen til, at type 2-diabetes forsvinder hos flertallet af de patienter, der har gennemgået gastric bypass-kirurgi, skyldes en øget 
udskillelse af naturlige tarmhormoner i kroppens tyndtarm.

Allerede dagen efter operationen vil patienterne efter et måltid producere stærkt øgede mængder af tarmhormonet GLP-1,  
og netop naturligt GLP-1 spiller en afgørende rolle for normaliseringen af disse patienters blodsukker.
Et resumé af forskningsresultaterne er blevet offentliggjort i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Læs mere på www.dagensmedicin.dk
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FOKUS PÅ GASTRIC BYPASS-PATIENTER OG NY BEHANDLING AF OVERVÆGTIGE

Gastric bypass
i diætetisk perspektiv

Af Lotte Juul Madsen, klinisk diætist, Bariatrisk Klinik, Køge Sygehus, 
ljma@regionsjaelland.dk

Vægttab er ikke nyt for patienterne, når de møder op i Bariatrisk 
Klinik første gang. Langt hovedparten har haft utallige mislykkede 
forsøg på varigt vægttab og ofte en historie om julemærkehjem, 
Vægtvogterne, kalorietælling, diætistforløb og lynkure bag sig. Deres 
viden om sund kost er stor, men vægten har kørt yoyo med stigende 
tendens gennem årene. Den gennemsnitlige patient er en kvinde, 42 
år med type 2 - diabetes, hypertension og knæatrose. Hun føler, at 
livet er gået i stå, er sygemeldt med knæet, men mest ked af ikke at 
kunne lege med sine børn. Hun vejer 143 kg og har overvejet ope-
rationen det sidste år. Fordele er opvejet mod risiko, og hun er fuldt 
bevidst om, at gastric bypass ikke bliver ”en nem løsning”.

Kriterier for operationen gastric bypass
Det er ikke alle personer, som er egnede til operationen gastic bypass. 
I første instans skal Danske Regioners henvisningskriterier opfyldes 
(1). Desuden er det yderst vigtigt at vurdere patientens parathed til at 
ændre adfærd. Operationen skal foretages på de rigtige patienter og 
på det rigtige tidspunkt i deres liv.

Diætbehandling er en stor del af behandlingen ved gastric bypass, og 
diætisten er en central figur i det bariatriske team. Med patienten i 
centrum er Bariatrisk Klinik på Køge Sygehus opbygget som et tvær-
fagligt team. Ambulatoriet er placeret side om side med sengestuer-
ne. Dette skaber et trygt miljø for patienten, samt et tæt og stærkt 
tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, medicinske læger, 
kirurger og diætister. Faggrupperne supplerer hinanden og skaber et 
sammenhængende og fagligt velfunderet forløb for patienten. 

Vægttab før operationen
Patienterne skal inden operationen opnå et vægttab svarende til 
otte pct. af aktuel vægt. Dette er nødvendigt for at reducere fedtet 
i bughulen og skabe plads til kirurgens indgreb. Vægttabet foregår 
over tre måneder. I perioden før operationen forberedes patienten via 
diætbehandling, undervisning i energireduceret kost og hjælp til va-
nebrydning. Patienterne er i kontakt med Baritrisk Klinik hver 14. dag. 
Diætisterne har fokus på vægtudvikling, compliance til diæten samt 
parathed til adfærdsændringer. Udgangspunktet for vægttabet er en 
vejledende standarddiæt på 1200 kcal. og 90 g protein suppleret med 
en indkøbsguide og individuel diætbehandling.
Nudging er en integreret del af arbejdet med ændring af vaner og 
adfærd. Det indgår som en fast del af undervisningen. Nudging 
er en metode, hvor man med små virkemidler guider patienten til 
den rigtige adfærd (2). En kendt model indenfor nudging er valg af 
tallerkenstørrelse. Ved at bruge en mindre tallerkenstørrelse syner 
portionen større, og der spises mindre mad. Dækkes bordet med store 
tallerkner, skåle og brede glas, bliver der derimod spist og drukket 
for meget. Et andet eksempel på nudging er at anbefale patienterne 
ensartet slik. Sanserne bliver hurtigere mættet, når de udsættes for 
den samme smag, og appetitten bremses af mangel på variation. Om-
vendt fører slik af forskellig smag, konsistens og farver til øget indtag 
(2). Nudging kan både bruges til at foretage det rigtige madvalg, til at 
mindske kalorieindtaget samt til at reducere indtaget af søde sager.
Efter tre måneder med nudging og energireduceret kost er målvægt 
oftest opnået, og patienten klar til operation. 

Operationen Gastric bypass
Bariatrisk Klinik på Køge Sygehus var med 177 gastric bypass operati-
oner (og 8 sleeve) det center i Danmark, der udførte flest operationer 
i 2013. Antallet af operationer er dog faldet drastisk siden ændringen 
i Danske Regioners henvisningskriterier i 2010. Det år foretog man 
4387 operationer på landsplan. 
Gastric bypass er en kombineret restriktiv og malabsorptiv operation. 
Restriktiv, idet ventriklen reduceres til en lille mavesæk på 20-30 ml. 
som forbindes direkte til jejunum. Malabsorptiv, idet føden passerer 

FAKTABOKS 1

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeom-
rådet (1)

n Personer over 25 år.
n  BMI > 50 uden følgesygdom, kan ved konkret vurdering 

indstilles til operation
n  BMI > 35 med følgesygdom: hypertension, diabetes type2, 

søvnabnø, PCO, arthrose.
n  Patienten skal kunne forstå indgrebets karakter og være i 

stand til at følge de givne anvisninger vedrørende  
livsstilsændringer samt kontrollerne efter operation.

n  Varigt vægttab har ikke kunnet opnås ved konventionel  
behandling.

n  Patienter må ikke have kontraindikationer mod operationen; 
psykisk sygdom, misbrugsproblematik, spiseforstyrrelse,  
udviklingshæmmet.

n  Patienten skal gennemgå et tre måneders  
behandlingsprogram på sygehus før operation.

FAKTABOKS 1

Retningslinjer for visitation og henvisning  
på fedmeområdet (1)
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uden om duodenum og den øverste del af tyndtarmen. Det svarer 
til, at ca. 75-150 cm af tyndtarmen bypasses. Der sker en forsinket 
opblanding af føde, galde og pancreasenzymer, hvilket reducerer 
optaget af mineraler og vitaminer. 
Hyppig blodprøvekontrol er derfor nødvendig. I Bariatrisk Klinik tages 
blodprøver 3, 6, 12 og 24 måneder postoperativt. Efterfulgt af livs-
lang blodprøvekontrol hos egen læge. 
Gastric bypass medfører primært malabsorption af jern, calcium, 
D-vitamin, B12, folat, zink, selen og kobber (3). Der anbefales derfor 
livslangt tilskud med vitaminer og mineraler jf. anbefalingen i fak-
taboks 2. 

Kan man spise for lidt?
Efter operationen gastric bypass påvirkes de appetitregulerende 
hormoner, og hermed ændres oplevelsen af sult og mæthed (4). Det 
kan derfor være svært for patienterne at vurdere, hvor meget mad 
de bør spise. Sultfornemmelsen er forsvundet, mæthedsfølelsen 
indtræder hurtigt, og oveni mangler fornemmelsen for portionsstør-
relser. Flere patienter ser spisning som en stor udfordring og spiser 
ofte for sparsomt. For at sikre sufficient kost er der derfor udarbejdet 
vejledende kostplaner med mængdeangivelser for de første fem uger 
efter operationen. I den periode optrappes madens konsistens fra 
flydende til fast. 

Den individuelle kostplan udarbejdes i samråd med en klinisk diætist 
ca tre måneder efter operationen. Patienten vejes, blodprøverne 
gennemgås, og kostanamnesen tastes direkte i programmet Madlog. 
En beregnet kostanamnese sætter tingene i perspektiv og fungerer 
som en øjenåbner for patienten. Patienten ser sit kostindtag sat op 

imod den anbefalede diæt, hvilket motiverer til optimering af kosten. 
Patienten er en aktiv medspiller under udarbejdelsen af sin egen 
kostplan.
I det første års tid efter operationen sammensættes diæten efter 
følgende anbefaling; 5000-6500 kJ, 80-90 g protein, 3 g kostfiber pr 
MJ og 1200-1500 mg calcium (incl. calciumtilskud) (3). Når vægttabet 
er opnået, fortsætter patienten med kost baseret på de 10 kostråd.

Aldrig mere sulten
Netop det, at sulten forsvinder, at mætheden indtræder så hurtigt, og 
at smagen ændrer sig efter operationen, er den væsentligste effekt 
af gastric bypass. Disse hormonændringer opleves at have enorm 
betydning for at kunne fastholde vægttabet på langt sigt. Patienterne 
oplever for første gang i mange år en ro, uden at tanker om sult og 
mad konstant fylder i deres bevidsthed. Normalt stiger sulthormonet 
grelin i takt med et vægttab, men stigningen ses ikke i forbindelse 
med vægttab efter gastric bypass (4, 5). Endvidere ændrer smagen 
sig. Specielt smagen af chokolade, cola og kage bliver hvinende sød 
efter operationen. Det betyder, at lysten til søde sager daler. Hang til 
søde sager er derfor langt mindre efter operationen, end den var før 
(6). 
Der er flere faktorer, ud over de smagsændringer og påvirkning af de 
appetitregulerende hormoner, som spiller en rolle for fastholdelse af 
vægttab efter gastric bypass. Patienten har kun den lille mavesæk og 
kan kun spise små portioner. Absorptionen er nedsat pga. en kortere 
tarm. Der er en risiko for dumping ved indtag af simple kulhydrater 
og en fare for fedtdiarré ved indtag af fede madvarer. Alle disse fak-
torer bidrager tilsammen til, at patienterne opnår et vægttab på ca. 
15 BMI-enheder svarende til et tab på 60-80 pct. af deres overvægt. 
I Sverige har man langtidsstudier på gastric bypass, hvor fx det store 
svenske studie SOS har fulgt patienterne i 20 år. I studiet ses det store 
vægttab i det første år efterfulgt af en vægtstigning på 6-8 kg over de 
næste 10 år. Vægtstigningen stagnerer derefter. Ved opfølgningen på 
20. år efter gastric bypass fastholdes det store vægttab fortsat (7).
Diætistens vigtigste rolle er at støtte og fastholde patientens engage-
ment til permanent omlægning af vaner, samt at vejlede patienterne 
til en sufficient kost. I Bariatrisk Klinik følges patienterne postoperativt 
i to år. Udover individuel diætvejledning får patienterne holdundervis-
ning ved diætist både 6, 12 og 24 måneder efter operationen.  

Komplikationer og gevinster til gastric bypass
Som ved alt andet kirurgi er der altid en risiko forbundet med et 
kirurgisk indgreb. I forbindelse med gastic bypass er diætisten tit in-
volveret, da det ofte medfører en spiseproblematik. Hvis patienten har 
lækage, stenose eller internt hernie, er det diætistens opgave at sikre 

FAKTABOKS 2
 
Anbefalede vitamin og mineraltilskud efter gastric  
bypass,  Bariatrisk Klinik, Køge

n 1 stk. JernC (100 mg jern)
n  1 stk. Unikalk Mega (400 mg calcium og 38 mikrogram 

D-vitamin)
n  2 stk. Livol 50 + (320 mg calcium, 25 mikrogram D-vitamin,  

400 mikrogram folat)
n Injektion med B12 hver 3. måned (1 mg)

FAKTABOKS 2

Anbefalede vitamin og mineraltilskud efter gastric  
bypass,  Bariatrisk Klinik, Køge
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sufficient ernæring under indlæggelsen. Patienter opereret for gastric 
bypass diætbehandles med ernæringsterapi, blot med det forbehold 
at fedt og sukker begrænses. Det er meget individuelt, hvor den 
enkelte har sin tærskel for dumping og fedtdiarré. Kan patienten ikke 
ernæres optimalt via kosten, suppleres med enteral ernæring. Ernæ-
ringssonden kan placeres i pouchen / tarmen, hvis det nyetablerede 
mave-tarmsystem er velfungerende. Alternativt ernæres via gastro- 
stomisonde i den ”gamle” ventrikel. Parenteral ernæring kan også 
være nødvendig i en periode afhængigt af komplikationens art. Opti-
mal håndtering af svære komplikationspatienter kræver ofte henvis-
ning til et bariatrisk center.

Reaktiv hypoglykæmi er en senkomplikation, som i hovedparten af til-
fældene kan behandles med diæt og derfor er interessant i diætetisk 
perspektiv. Der er flere hypoteser om årsagen til hypoglykæmi efter 
gastric bypass. Formodentlig er årsagen den hurtige passage af føden 
ud i tyndtarmen. Det hurtige glukoseoptag og det efterfølgende store 
respons af GLP-1, som udløser en hypersekretion af insulin. Herved 
falder blodsukkeret drastisk. Reaktiv hypoglykæmi ses som en følge af 
operationen gastric bypass (8). Patienter med hypoglykæmi udstyres 
med kontinuerlig glucosemåler og kostdagbog i en periode på fem 
dage. Efterfølgende foretages gennemgang af blodsukkerkurver ved 
diætist, hvor årsagen til hypoglykæmi afklares. Typisk ses, at måltider 
med et stort indhold af kulhydrat eller simple kulhydrater i sig selv 
medfører en stigning i blodsukkeret. Dette udløser en overstimulering 
af GLP-1, som aktiverer et kraftigt insulinrespons, og der sker et fald i 
blodsukkeret.
Diætbehandlingen består af små hyppige måltider med komplekse 
kulhydrater samt en begrænsning på simple kulhydrater. I særligt 
svære tilfælde anvendes en low-carb diæt (8, 9,10).  

Der er også gevinster ved gastric bypass. For diabetikere betyder 
de hormonelle ændringer, at diabeten kan gå i sig selv efter gastric 
bypass operationen. Mange diabetikere bliver medicinfri allerede da-
gen efter operationen, og kun 17 pct. har fortsat brug for medicinsk 
behandling 1 år efter gastric bypass (11). Der ses ligeledes en bedring 
af de øvrige fedmerelaterede sygdomme efter gastric bypass. Den 
generelle risiko for for død er nedsat, og medicinforbruget relateret 

til hypertension, dyslipidæmi, PCO og ledsmerter er også reduceret. 
Endvidere ses lavere risiko for cancer (3,7). 

Alternativ til fedmekirurgi
Hvad er alternativet til fedmekirurgi, hvad kan vi ellers tilbyde disse 
svært adipøse patienter med høj helbredsrisiko og lav livskvalitet? I 
2012 nedsatte Danske Regioner en arbejdsgruppe mhp. at vurdere, 
om en ikke-kirurgisk behandling af adipositas skulle udbydes i syge-
husregi. En gennemgang af en lang række reviews og metaanalyser 
konkluderede, at der i dag ikke eksisterer en evidensbaseret model for 
at opnå varigt vægttab med diæt og livsstilsbehandling (12). Fed-
mekirurgi er det eneste reelle tilbud, der eksisterer til svært adipøse 
patienter i dag. Alligevel står fedmekirurgi i stærk modvind både i 
medierne og i offentligheden generelt. Det er en negativ omtale, som 
står i kontrast til en lav komplikationsrate samt en stor patienttilfreds-
hed efter fedmekirurgi (11). 
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Indenfor 30 dage efter operationen:
n Død: 0 pct.
n Reoperationer: 4 pct. 

Indenfor 30 dage - 1 år efter operationen:
n Intern hernie (brok): 3 pct.
n Laparoskopi mhp. udredning / reoperation: 1,6 pct.
n Gastroskopi mhp. udredning 4,5 pct.

1 år efter operationen:
n  Andel af patienter med vægttab > 50 pct. af overvægten ved 

1 årskontrol: 90 pct.  
n  Andel af patienter med forbedret livskvalitet  

(moorehead-score): 94 pct.
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Tal fra Dansk Fedmekirurgiregister, Årsrapport 2013 (11)
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FOKUS PÅ GASTRIC BYPASS-PATIENTER OG NY BEHANDLING AF OVERVÆGTIGE

GO Bypass – forskning for  
bedre succesrate og livskvalitet  
for gastric bypass patienter

Af Bodil Just Christensen, post doc, M.Sc i antropologi og ph.d. i 
fødevaresociologi, bjuc@ifro.ku.dk; Louise Tækker, ph.d.-studerende, 
M.Sc i psykologi, louise.taekker@psy.ku.dk; Julie Berg Schmidt, post 
doc, M.Sc i klinisk ernæring og ph.d. i appetitregulering og energime-
tabolisme, jbs@nexs.ku.dk; Mette Søndergaard Nielsen, ph.d.-stude-
rende, M.Sc i human ernæring, msn@nexs.ku.dk

Gastric Bypass operationer i Danmark
Antallet af gastric bypass operationer er steget dramatisk det sidste 
tiår. I begyndelsen af 2011 blev retningslinjerne for henvisning til 
operation ændret, og i dag opereres væsentligt færre patienter end 
inden 2011. Ikke desto mindre gastric bypass-opereres omkring 1000 
patienter årligt. Der har i forskningskredse været en stor interesse for 
operationen, dels fordi patienterne taber sig godt, og dels fordi langt 
de fleste type 2 - diabetikere kureres for deres diabetes.  Mekanis-
merne bag den effektive diabetesbehandling er endnu ikke endeligt 
kortlagt, men man ved, at en øget udskillelse af inkretinhormonet 
GLP-1 efter operationen spiller en vigtig rolle, blandt andet ved at øge 
frigivelsen af insulin. En anden problematik, som optager mange – 
både forskere, klinikere og patienter - er hvorfor der er så stor forskel 
på, hvor meget den enkelte patient taber sig, og i hvor høj grad det 
lykkes at undgå at tage de tabte kilo på igen. Omkring 10 pct. af dan-
ske gastric bypass patienter har to år efter operationen kun opnået 
et begrænset vægttab [1, 2]. Samtidig er der patienter, som taber sig 
meget og som ikke tager på igen. Hvorfor det forholder sig sådan, og 
hvilke faktorer, der har indflydelse på vægttabets størrelse, ved man 
ikke særlig meget om. Der er lavet en række studier, som undersøger 
enkelte forholds betydning, fx køn (kvinder taber sig generelt mere 
end mænd), alder (yngre patienter taber sig generelt bedre end ældre) 
eller diabetes (ikke-diabetikere taber sig bedre end diabetikere). Men 
når kun et enkelt forholds betydning undersøges for sig, mister man 
dog nemt den store sammenhæng. Man kan således ikke sige noget 
om forskellige faktorers samspil, fx stofskifte og spisemønster, eller 
psykisk velbefindende og motionsvaner.

Hvordan opnås et varigt vægttab?
Det arbejde, som ligger i at opnå et varigt vægttab, er altid en 
kompleks affære, som involverer såvel fysiologiske som sociale og psy-

kologiske aspekter. Så forskellige ting som arbejdstider, madvaner og 
gener kan spille en afgørende rolle – og gerne i et kompliceret samspil 
med en række andre faktorer eller omstændigheder. For fagperso-
ner, der arbejder med overvægt og fedme, er denne kompleksitet 
alment kendt. At hjælpe en patient til et varigt vægttab er sjældent et 
spørgsmål om at udstikke et par enkle retningslinjer, fx at spise mere 
fedtfattigt. Råd og vejledning må derimod målrettes den enkeltes 
udfordringer, om det så er at få passet flere måltider ind i dagen, 
at bekæmpe en sød tand eller tendenser til trøstespisning. Når det 
handler om at undersøge varige vægttab hos gastric bypass patienter, 
gælder det samme.

GO Bypass projektet
Et nyt forskningsprojekt på Bariatrisk Klinik i Køge forsøger netop at 
sætte fokus på kompleksitet. Projektet hedder GO Bypass og er et 
samarbejde mellem Københavns Universitet og Bariatrisk Klinik. For at 
kunne give bedre og mere nuancerede forklaringer på, hvorfor nogle 
patienter klarer sig godt, mens andre klarer sig mindre godt, under-
søges en række faktorer, som man ved har en betydning for vægttab. 
Det radikalt nye er, at disse faktorer og deres samspil undersøges 
samtidig. Det vil sige, at fysiologiske, sociale og psykologiske forhold 
integreres i et studie. Projektet er en fortsættelse af tidligere studier, 
og disse viste netop, hvordan spørgsmål om fx kvalme eller trøstespis-
nings betydning kan besvares meget mere præcist, hvis flere fag-
grupper arbejder sammen. Et vigtig element i GO Bypass er at udvikle 
bedre kliniske redskaber, så vi kan sikre, at den viden, vi opnår, kan 
benyttes til at forbedre succesraten og livskvaliteten for patienterne.

Selve studiet er designet sådan, at hver patient følges fra deres første 
besøg på Bariatrisk Klinik inden operationen, til halvandet år efter 
operationen. Især omkring operationstidspunktet følges de tæt, og 
alt i alt er der fem forsøgsdage og seks interviews gennem forløbet. 
Undersøgelserne består blandt andet af smagstests og kortlægning af 
hormon- og genprofil. Desuden undersøges appetit, belønnings- og 
nydelsesmæssige aspekter udløst af mad og fysisk aktivitet. Der laves 
en psykologisk vurdering på en række parametre, fx spiseforstyrrelser 
og psykisk sårbarhed, ligesom der laves interviews om spisevaner, 
madkendskab, kropsbillede og en række andre forhold, der vil kunne 
have betydning for patientens vægttab.

Patienter, der indstilles til en gastric bypass operation, har store forhåbninger til det vægttab, operationen vil kunne give dem 
– men ikke alle opnår et lige godt resultat efter indgrebet. Det tværfaglige forskningsprojekt GO Bypass vil give viden, som kan 
svare på centrale spørgsmål. Spørgsmål, som andre, der arbejder med vægttab, også vil kunne få gavn af.
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Operationens virkning og uafklarede spørgsmål
Tidligere antog man, at gastric bypass-operationen primært virkede, 
fordi den nye lille mavesæk tvang patienten til at spise mindre. Man 
ved i dag, at det ikke er tilfældet [3,4]. Til gengæld påvirker operati-
onen i meget høj grad patientens appetithormoner, og det kan give 
store ændringer i appetitfølelsen og muligvis også i hjernens beløn-
ningssystemer for mad. Desuden spiller psykologiske og sociale for-
hold en afgørende rolle. Man ved fx, at patientens spisemønster har 
betydning, ligesom det at spise på sine følelser, og om man får støtte 
af sin familie, gør en stor forskel. Som det indirekte fremgår af den 
lange række af ting, der undersøges i GO Bypass, sætter studiet sær-
ligt fokus på, hvordan forskellige faktorer og omstændigheder spiller 
sammen. Vi ved fra tidligere studier med gastric bypass patienter og 
vægtvedligeholdelse, at det som oftest er sammenfald af flere ting, 
der kan gøre det svært at opnå store vægttab eller ikke at tage på 
igen. Især når det første års meget effektive virkning af operationen 
aftager, vender sukkertrang og trøstespisning tilbage for nogle patien-
ter. Andre patienter føler stort set ikke sult efter operationen, og de 
beskriver, at de ikke føler sig mætte på samme måde, som de gjorde 
før operationen, men oplever, at de bare holder op med at have lyst til 
at spise. For dem kan det være vanskeligt at få lavet gode, regelmæs-
sige måltider. Der er også noget, der tyder på, at patienter, som spiser 
på deres følelser og som har en dårlig sult- og mæthedsfornemmelse, 
har mindre hjælp fra den ændring i appetithormonerne, som ser ud til 
at hjælpe andre patienter meget. Man ved heller ikke, hvorfor nogle 
patienter har en dårlig fornemmelse af sult og mæthed – eller om det 
generelt betyder, at man får et mindre vægttab. Desuden ved man, 
at der er stor forskel på, hvor meget motion patienterne dyrker både 
før og efter operationen, men man ved meget lidt om hvorfor. Et 
andet uafklaret spørgsmål er, hvorfor nogle patienter lykkes med en 
fuldstændig kostomlægning, mens andre stort set bliver ved med at 
spise de samme ting som inden operationen. 

Taber patienter med Binge Eating Disorder sig godt efter gastric 
bypass operation?
GO Bypass projektet sætter fokus på de spørgsmål og gør det ud fra 
en antagelse om, at forklaringerne er multifaktorielle. Vi vil gerne gå 
lidt mere i detaljer med et enkelt eksempel og har valgt at uddybe, 
hvordan de psykologiske forhold inddrages i samspil med andre 
forhold. Det har meget få studier gjort før, og det giver mulighed for 
at besvare helt nye spørgsmål. Eksemplet handler om tvangsoverspis-
ning.

Mellem 10 og 50 pct. af alle patienter, der indstilles til bariatrisk ki-
rurgi, anskues at lide af spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (BED) 
[5]. I modsætning til spiseforstyrrelsen bulimi, ved man ikke, om BED 
er en kontraindikation til at få foretaget en gastric bypass operation. 
Visse undersøgelser viser, at patienter med BED får ligeså stor gavn af 
indgrebet som andre patienter, mens andre undersøgelser viser det 

modsatte. Spørgsmålet er altså uafklaret, og det kunne derfor være 
relevant at få det belyst. De modsætningsfyldte resultater kan skyldes, 
at gruppen af BED patienter kan beskrives  i to grupper: En gruppe, 
hvor overspisning først og fremmest er udløst af en restriktiv spisning, 
altså at man pålægger sig selv restriktioner i forhold til, hvad og hvor 
meget man ’må’ spise; og en anden gruppe, som har en psykiatrisk 
overbygning til overspisningen og som i høj grad regulerer deres fø-
lelser med mad [6,7]. I praksis er de to grupper svære at adskille, men 
de nedenstående to opdigtede cases kan illustrere pointen: 

Case 1: Pernille er 33 år, og i løbet af 20´erne steg hendes vægt støt.  
Hun beskriver, at hun mentalt har været på slankekur i snart 10 år, 
men føler sig som en fiasko, fordi hun ikke har tabt sig. Hun er sur 
på sig selv, men ved også, at hun nok griber det hele forkert an: Hun 
planlægger for få og for små måltider. Derfor er hun enormt sulten, 
når hun kommer hjem fra arbejde, og hun får handlet helt forkert ind. 
I løbet af madlavningen får hun spist en del, og når lasagnen kommer 
ud af ovnen, tager spisningen over fra fornuften. Dette efterfølges af 
stor ærgrelse, kropslede og et løfte om, at i morgen bliver helt ander-
ledes: Hun vil springe morgenmaden over og spise en salat til frokost, 
for nu skal der sættes ind. Her starter en rigtig dårlig cirkel, hvor en 
alt for restriktiv planlægning udløser overspisning, som så igen udløser 
restriktiv spisning.  

Case 2: Helle er 42 år og har et spisemønster, der minder om Pernil-
les, men dertil spiser hun også, når hun er stresset, ked af det, nervøs 
eller vred. Hun er ikke helt klar over, i hvor høj grad hun spiser på sine 
følelser, idet det er noget, der ofte foregår ganske hurtigt og udenom 
bevidstheden. Helle har mange ting i sit liv, der ikke helt fungerer, som 
hun gerne ville have dem til, og hun er under et stort psykisk pres. 
Den følelsesmæssigt betingede spisning kan både fungere som en 
bevidst måde at trøste sig selv på (som når hun ’giver sig selv lov til’ at 
spise noget sødt efter en hård dag), men kan også fungere udenom 
bevidstheden, hvor negative følelser opleves som sult, eller hvor en 
indre tomhedsfornemmelse søges afhjulpet med en udspændt mave. 

Designet i GO Bypass gør det muligt systematisk at undersøge BED 
patienters forløb ved at lave psykologiske og sociale kortlægninger af 
patienternes profil, spisemønster og livssituation og se, hvilken betyd-
ning det har for deres vægttab. Det kan desuden samtidig undersø-
ges, at forskellene ikke skyldes fysiologiske forhold eller genetik. 

Hvornår kommer resultaterne?
GO Bypass projektet startede i marts i år og er planlagt til at løbe frem 
til slutning af 2016. De første resultater fra baseline undersøgelser og 
foreløbige analyser vil være klar i efteråret 2016. Hvis du vil vide mere 
om projektet, findes der en uddybende projektbeskrivelse her: http://
go.ku.dk/research/wp4_gastric_bypass/ 
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Ny og skånsom behandling 
af overvægtige

Af Gitte Haack, journalist og formand for landsforeningen  
BMI Brikken, gitte@bmibrikken.dk 

I juni 2014 introducerede Privathospitalet Møn som eneste hospital 
i Danmark en ny, skånsom og alternativ behandling til overvægtige 
med BMI på mellem 30 og 40: En lille ballon, som placeres i maven  
 - helt uden kirurgi. 

”En maveballon kan være en god løsning for patienter med sygelig 
overvægt, som ønsker et stort vægttab på 20-25 kg uden at ty til 
operation. Metoden efterlader ingen ar, ballonen fjernes igen efter et 
år, når man ved diætisternes hjælp har fået indarbejdet nye kostvaner 
og motionsvaner”, siger speciallæge Lars Naver, som står for nedlæg-
gelsen af maveballonen.

Om maveballonens virkning forklarer Lars Naver: ”Maveballonen 
optager plads i mavesækken. Dermed er der kun plads til en begræn-
set mængde mad. Da ballonen samtidig tynger ned i mavesækken, 
sendes der også mæthedssignaler op til hjernen”.

Kickstart til vægttab
”Den typiske patient har prøvet alt, og maveballonen skal være det 
sidste og endelige. Både læge og diætist fortæller patienterne, at 
maveballonen blot er 10 pct. af alt det, der skal gøres for at opnå det 
vægttab, de ønsker sig. Den er en hjælp - en kickstart, men arbejdet 
med maden og livsstilen skal laves, uanset hvad”, fortæller klinisk 
diætist Alice Apel Hartvig. 

”Derfor har vi sammensat en ’pakkeløsning’, der - udover maveballo-
nen – indeholder et intensiv diætistforløb over 12 måneder, som skal 
sikre et optimalt udbytte for patienterne”.

Alice Apel Hartvig er klinisk diætist. De sidste syv år har 
hun haft egen privatpraksis, Frk. Skrump, og været med-
forfatter til flere bøger om kost og ernæring. Alice har 
klinik i både Hellerup og på Privathospitalet Møn.

Mental forberedelse
Patienten skal forberedes til forløbet, og det gøres enten på et infor-
mationsmøde eller en individuel forsamtale med diætisten, ligesom 
lægen også skal godkende patienten. 

”Patienten skal vide, hvad der sker fra start til slut og forberede sig 
mentalt på, at de første 7 dage bliver rigtig slemme. Vi plejer at sige, 
at de første 3 dage fortryder man, at man har gjort det, men så 
vender det. Alle er kommet igennem indtil videre og kan grine på 5. 
dagen”.  
Diætisten er ikke med på selve nedlæggelsesdagen, men vi ringer til 
patienten minimum en gang dagligt de første syv dage. ”De første 
dage er det ofte morgen og aften, at vi følger op telefonisk. Vi taler 
om alt fra toiletbesøg, til mad- og væskeindtag og medicin”, forklarer 
Alice Apel Hartvig. 

Syv dage efter nedlæggelsen af maveballonen påbegynder selve 
diætistpakken, som følger med, når man køber maveballonen på 
Privathospitalet Møn. 

”Vi ser klienten mellem 11 og 22 gange i løbet af det næste år med 
maveballonen. Patienterne kan nemlig selv beslutte, hvordan de vil 
have deres konsultationer, korte eller lange, ofte eller med større 
mellemrum. Det planlægges individuelt. Klienterne har deres egen 
lukkede gruppe på netslank.dk, hvor de kan sparre med hinanden 
eller spørge diætisten”. 

Anderledes diætbehandling
”Selve diætbehandlingen er anderledes fra almindelige vægttab. I de 
første 6 uger skal de følge meget simple og lidt stramme retnings-
linjer, så her er det faktisk en udfordring, at de får nok mad. Helt 

FOKUS PÅ GASTRIC BYPASS-PATIENTER OG NY BEHANDLING AF OVERVÆGTIGE

Et års intensiv diætistbehandling - sammen med en ballon i maven  

- hjælper overvægtige til et vægttab på 20 - 25 kg.

Forrest t.h. dr. Jeffrey Brooks fra USA fortæller teamet på Privathospitalet Møn om 
maveballonen, som han har opfundet. Bagerst ses overlæge Torben Bauer og diætist 
Alice Apel Hartvig og forrest t.v. overlæge Lars Naver.
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automatisk begynder de at spise for lidt, og 
de er jo desværre opdraget til at ’jo mindre 
jo bedre’ fra deres tid før maveballonen. Der 
skal derfor arbejdes med at turde spise”.  

”Senere i forløbet ligner det meget et almin-
deligt vægttabsforløb, hvad angår diætist-
arbejdet. Det handler om alt det mentale 
og udfordringerne ved at være et socialt 
menneske og så den nye identitet. Nu vejer 
man mindre, og man spiser ordentligt. Det 
skal omgivelserne jo også lige finde ud af”, 
siger klinisk diætist Alice Apel Hartvig, der 
– sammen med de øvrige diætister hos Frk. 
Skrump – har fået undervisning i alt omkring 
maveballonen, således de er klædt godt på, 
når de taler med patienterne om alt fra kon-
traindikationer til selve indgrebet, medicinen 
og symptomerne.

Et års patientforløb
”Diætistbehandlingen er en forudsætning for 
metodens positive effekter, og - for at undgå 
at vægten stiger igen – bør diætistbehand-
lingen fortsætte, når ballonen er fjernet”, 
siger speciallæge Lars Naver, og diætisten 
supplerer: ”Jeg har opfordret alle til at finde 
en personlig diætist efter de 12 måneder, da 
det er de næste to år herefter, der virkelig er 
vigtige. Det er her, det hele skal stå sin prøve, 
og fokus skal være til stede. Det håber jeg 
meget, de vil gøre for sig selv”.

”Som diætist har jeg valgt at gå ind i det, 
fordi jeg mener, at det kan være en stor 
hjælp at få denne kickstart til vægttabet. 
Det er mentalt meget sjovere at arbejde med 
vægttab, når man har passeret de første 20 
kg. Det kan ofte være uoverskueligt, når man 
skal tabe sig 30 kg, så jeg syntes, det er en 
fornuftigt hjælp, maveballonen kan give, i og 

med, at den ikke ændrer noget fysisk og kan 
tages ud når som helst”. 

”Samtidig er det rart at have et helt år med 
patienten, så man rigtig kan få arbejdet med 
livsstilen”, slutter diætist Alice Apel Hartvig.   

Flere informationer kan ses på  
www.maveballonen.dk

Fakta om maveballon:
Maveballon har været brugt i mere end 10 
år. Dermed er der samlet meget viden og 
erfaring med ballonbehandlingen. Metoden 
har dog ikke været anvendt ret meget i Dan-
mark, fordi ballonen hidtil kun kunne ligge 
i tre måneder, og de fleste patienter tog på 
igen, når ballonen blev fjernet.
Med de nyudviklede og sikrere ballontyper, 
som kan tåle at ligge op til et helt år i mave-
sækken, kombineret med 11-22 konsultati-
oner med diætist, er det muligt at opnå et 
effektivt vægttab på 20-25 kg inden for seks 
til ni måneder.

I modsætning til en fedmeoperation – gastric 
bypass eller gastric sleeve – ændres eller 
fjernes der intet ved nedlæggelse af en ma-
veballon. Ballonen lægges ned i mavesækken 
i forbindelse med en almindelig kikkertunder-
søgelse (gastroskopi), og man kommer i be-
døvelse – kun en slags rus – i ca. 15 minutter. 
Når ballonen skal fjernes igen, foregår det 
ligeledes ved en kikkertundersøgelse  
i en kortvarig bedøvelse.

Artikler om maveballon og resultater
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!  158 patients in 7 centers (Poland, Czech Rep, UK, 
Hungary, Spain, UAE)  
"  Mean BMI 40.7;  Mean age  37;  mean balloon volume 473 cc 
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First reports of the new Spatz 3 adjustable balloon system.  
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Implantation 
Time 

Weight Loss % Weight Loss % EWL 

3 Months  (158) 12.5 kg 11.7 % 28.8 % 

6 Months  (158) 19 kg 16.7 % 40.3 % 

9 Months  (114) 25.2 kg 20.4 % 48.9 % 

12 Months (67) 26.1 kg 20.6 % 50.1 % 

Fakta om diætbehandlingen efter ned-
læggelse af ballon

Uge 1-2: Flydende diæt. 
Uge 3-6: Skånekost, og hermed menes 
blød mad. Tømningen af ventriklen er ned-
sat, og patienten skal spise stille og roligt. 
Det skal være mad, der nemt kan glide forbi 
ballonen. 
Mikronærringstoffer dækkes med vitamin-
pille de første uger. Fokus er på protein og 
tilpas kulhydrat. Fedt begrænses, fordi fedt i 
forvejen nedsætter ventrikeltømningen.
 
Efter de første 6 uger: Proteinrig kost med 
komplekse kulhydrater i kontrolleret mæng-
de, samt sunde fedtstoffer. 

Vi arbejder ud fra følgende ramme, men at 
det er en individuel vurdering.
Protein: 25 E% 
Kulhydrat: 45 E% (Lav GI kulhydrat)
Fedt:30 E% (primært monoumættet fedt)

Patienterne har tæt kontakt med diætisten 
under hele forløbet. De undervises i bioke-
mien og får mappe med opskrifter og sy-
stemer, som de benytter til at bytte ud med, 
så deres mad bliver variereret. Kostplanerne 
laves individuelt og helt personlige. 
Det prioriteres selvfølgelig, hvad de kan 
lide, og hvad de har mulighed for i deres 
hverdag. 

Maveballonen tynger ned i mavesæk-
ken, så mæthedssignaler sendes op til 
hjernen. Samtidig optager mavebal-
lonen plads, så der kun er plads til 
begrænset mængde mad

Oversigt vedr. 158 patienter, som har fået maveballon – vægttab fra 3, 
6, 9 og 12 måneder
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Af Sofie Wendelboe, Formand for FaKD, 
klinisk diætist og NCP-nørd, sw@diaetist.dk

 
Gå ind på vores hjemmeside, vælg 
kategorien ”Viden” – ”Viden 
om…” – ”Viden om NCP”. 

Her finder du terminologien for trin 2, som er 
ernæringsdiagnosen.  Husk, at det er de præ-
cise ord fra terminologilisten, som skal bruges 
i dit notat. Ernæringsdiagnose kan bruges 
synonymt med ernæringsproblem.

Brug et hjælpeark. Det kan se ud 
som det viste i boks 2. Skriv alle 
de mulige ernæringsdiagnoser, 

som du kan se hos din klient, i den første 
kolonne. Brug ordene fra terminologilisten.
Se et eksempel i boks 3. Der kan sagtens 
være flere end 4 ernæringsdiagnoser, når 
du skriver ind på hjælpearket. Når de alle 
er samlet, kan du skrive alle sammen eller 
prioritere dem. 

NCPSådan konstrueres en ernæringsdiagnose!
- en vejledning trin for trin

NCP KLUMMEN

Boks 1: Definitioner (Kilde: FaKD Terminologiliste 2014)
Ernæringsdiagnose: Ernæringsprofessionelles identifikation og beskrivelse af et eller 
flere eksisterende ernæringsrelaterede problemer, samt deres mulige årsager, tegn og 
symptomer. Ernæringsdiagnosen kan afhjælpes eller bedres gennem en ernæringsin-
tervention. Ernæringsdiagnose bruges synonymt med ernæringsproblem.

Redegørelse for ernæringsdiagnosen: En redegørelse for, at ernæringsdiagnosen 
eksisterer, består af ernæringsproblem (P), mulige årsager (E), tegn og symptomer (S). 
Forkortes PES.
Ernæringsprofessionelle beskriver ernæringsproblemet/ ernæringsdiagnosen, mulige 
årsager samt tegn/ symptomer, der dokumenterer, at ernæringsdiagnosen eksisterer. 
Ernæringsdiagnosen skrives i journalen ved: Ernæringsproblem/ ernæringsdiagnose (P) 
relateret til Ætiologi/ mulige årsager (E) dokumenteret ved tegn/symptomer (S).

Årsag/ Ætiologi: Videnskaben om sygdommens årsager. E i PES (redegørelse for 
ernæringsdiagnosen) og ernæringsdiagnosens mulige årsager. Skrives i journalen 
som:”… relateret til… Ætiologi (E)”.

Tegn: Den ernæringsprofessionelles observationer. Fx af, hvordan ernæringsdiagnosen 
kommer til udtryk. Ofte årsag til henvisning til ernæringsprofessionel. Dokumenterer, 
at den specifikke ernæringsdiagnose eksisterer. Udgør sammen med symptomer S i 
PES (redegørelse for ernæringsdiagnosen). Skrives i journalen som:”… dokumenteret 
ved… S”.

Symptomer: Klientens subjektive oplevelser. Fx af, hvordan ernæringsproblemet kom-
mer til udtryk. Dokumenterer, at den specifikke ernæringsdiagnose eksisterer. Udgør 
sammen med tegn S i PES (redegørelse for ernæringsdiagnosen). Skrives i journalen 
som:”… dokumenteret ved… S”.

1

2

Boks 2: Hjælpeark til ernæringsdiagnosen

Problem Årsag Tegn/ SymptomR
elateret til

D
o

ku
m

en
teret ved
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Boks 3: Hjælpeark med tegn og symptomer

Problem Årsag Tegn/ Symptom

Adipositas BMI 47

Behov for viden 
om mad og 
ernæring

Klienten oplyser, at han ikke ved nok om, 
hvad han skal gøre for at tabe i vægt, og 
har derfor valgt forskellige ugebladskure i 
perioder, men uden varigt resultat.

Excessiv indta-
gelse af fedt

Kostanamnesen viser, at der vælges kød 
og pålæg med højt indhold af fedt, ½ l 
sødmælk dgl., samt tandsmør på brødet

Excessiv indta-
gelse af typer af 
fedtstof (mættet 
fedt)

Kostanamnesen viser indtagelse af kød, 
pålæg og mælk med højt fedtindhold samt 
store mængder smør 

Insufficient 
indtagelse af 
kostfibre

Kostanamnesen viser, at der kun indtages 
brød med lavt indhold af kostfibre og max. 
100 gram frugt og grønt dgl.

Boks 4: Hjælpeark med tegn og symptomer

Problem Årsag Tegn/ Symptom

Adipositas Lang periode excessiv energiindtagelse efter rygskade med 
fysisk inaktivitet og uændret kostindtag

BMI 47

Behov for viden 
om mad og 
ernæring

Aldrig tidligere haft adgang til ernæringsprofessionel og derfor 
ikke fået haft mulighed for relevant undervisning

Klienten oplyser, at han ikke ved nok om, hvad 
han skal gøre for at tabe i vægt, og har derfor 
valgt forskellige ugebladskure i perioder, men 
uden varigt resultat 

Excessiv indta-
gelse af fedt

Præference i forhold til at vælge det, han bedst kan lide i 
supermarkedet

Kostanamnesen viser, at der vælges kød og 
pålæg med højt indhold af fedt, ½ l sødmælk 
dgl., samt tandsmør på brødet

Excessiv indta-
gelse af typer af 
fedtstof (mættet 
fedt)

Præference i forhold til at vælge det, han bedst kan lide i 
supermarkedet

Kostanamnesen viser indtagelse af kød, pålæg 
og mælk med højt fedtindhold samt store 
mængder smør 

Insufficient 
indtagelse af 
kostfibre

Behov for viden om muligheder for at indtage flere fibre, da pt. 
ikke tidligere har haft mulighed for relevant undervisning

Kostanamnesen viser, at der kun indtages brød 
med lavt indhold af kostfibre og max. 100 
gram frugt og grønt dgl.

Udfyld kolonnen til højre med 
tegn og symptomer. Hvilke data 
dokumenter, at ernæringsdiagno-

serne, du har valgt, eksisterer? 
Se eksempel på et hjælpeark i boks 3.

Udfyld kolonnen i midten med 
mulige årsager. Det gælder om at 
finde den mest grundlæggende 

årsag, derfor skal du spørge HVORFOR 5 
gange.
Hvis det ikke er muligt at finde en årsag, 
kan du skrive ukendt årsag. Husk at bruge 
klienten til at validere, om det er den mest 
grundlæggende årsag, du har fundet.
Se eksempel på et hjælpeark i boks 4.

Faglig refleksion
Nu har du konstrueret en eller 
flere ernæringsdiagnoser, og for 

at sikre, at din ernæringsdiagnose er så stærk 
som mulig, skal du kigge på hvert enkelt og 
gennemgå følgende spørgsmål:
- Har du udvalgt en ernæringsdiagnose, som 
findes i terminologien for trin 2? 
- Er der ét problem og én årsag? (med mulig-
hed for årsagens årsag) 
- Har du udvalgt den mest primære årsag? 
(Hvorfor x 5) 
- Dokumenterer tegn og symptomer, at ernæ-
ringsdiagnosen, som du har valgt, eksisterer?

3

4

5

R
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Nu har du konstrueret din egen ernærings-
diagnose, og samtidig har du fået foræret, 
hvilken ernæringsintervention der er mest 
relevant (skal rette sig mod årsagen), og hvilke 
indikatorer du skal bruge i ernæringsmonito-
rering og –evaluering (tegn og symptomer).

Husk at prioritere mellem ernæringsdiag-
noserne, ofte vil det kun være muligt at 

intervenere på 1-2 pr. gang. Husk, at der kan 
være både en langsigtet ernæringsdiagnose; 
adipositas, og flere kortsigtede ernæringsdiag-
noser; excessiv indtagelse af fedt, insufficient 
indtagelse af kostfibre. 

God fornøjelse!
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Intensiv, individuel ernæringsbehandling har en  
positiv effekt på vægtvedligeholdelse og dækningsgrad 
af energi- og proteinindtag hos cancerpatienter under 
behandling 

Denne udgave af forskningsartiklen  er en hyldest til 
dansk forskning og en god melding til alle diætister  
– vores arbejde gør en forskel!

Af Randi Tobberup, klinisk diætist, cand. scient i klinisk ernæring, 
randisvarstad@gmail.com

“Randomized trial of the effects of individual nutritional counseling in 
cancer patients”. (By Paulsen GM, Pedersen LL, Østerlind K, Bæks-
gaard L, Andersen JR. Clinical Nutrition 2014; 33: 749-753). 

Baggrund: Underernæring forekommer hyppigt hos cancerpatienter 
både under og efter stråle- eller kemobehandling. Underernæring 
associeres med øget mortalitet, morbiditet, øget risiko for komplikati-
oner, længere hospitalsindlæggelser, dårligere respons til behandling 
og nedsat livskvalitet. Udenlandske studier har dokumenteret en 
effekt af ernæringsbehandling hos patienter i strålebehandling, som 
viser et bedre udfald på vægttab, ernæringsstatus og livskvalitet. Det-
te studie vil således undersøge, hvorvidt den samme gavnlige gevinst 
kan opnås hos patienter, som modtager behandling efter de Danske 
nationale standarder, samt om eicosapentaenoic acid (EPA) har en 
gavnlig effekt.    

Metode: Et ublindet lodtrækningsforsøg udført på 61 ambulante 
cancerpatienter, inkluderet mellem januar og maj 2010. Deltagerne 
var henvist til palliativ eller preoperativ kemoterapi og/eller strålebe-
handling. Deltagerne blev stratificeret efter type cancer (spiserørs-, 
mave- eller gynækologisk) inden randomisering. Deltagelse i studiet 
varierede mellem 5 til 12 uger, afhængig af diagnose og behandling, 
samt opfølgning 3 måneder efter endt behandling. Interventions-
gruppen (IG) modtog individuel diætvejledning af den samme diætist 
ved baseline, en gang ugentlig under behandling, samt ved opfølg-
ning. Målet for individuel diætvejledning var at møde et protein- og 

energiindtag svarende til patientens behov, udregnet ved hjælp af 
Harris-Benedict formel ganget med en individuel aktivitetsfaktor 
(1,1-1,5) og stressfaktor (1,0-1,1), mens proteinbehov var estimeret 
til 1,5g/kg/d. Kostindtaget var estimeret ved 24-H recall ved baseline, 
ugentligt, ved afsluttet behandling og ved opfølgning. Den indivi-
duelle diætvejledning tog udgangspunkt i at vejlede patienterne i 
deres kostindtag med henblik på at minimere de ernæringsrelaterede 
symptomer associeret med cancerbehandling og kakeksi. I samtalerne 
blev der lagt vægt på oplysning vedrørende betydningen af ernæring i 
forbindelse med patienternes tilstand, at forklare målsætningen, samt 
i samråd sætte individuelle ernæringsmål, som patienten skulle gen-
nemføre til næste samtale. Patienterne i interventionsgruppen blev 
også tilbudt proteinrig ernæringsdrik med n-3 (FortiCare ®), svarende 
til 2531kJ, 33,8g protein og 2,2g EPA. Kontrolgruppen (KG) modtog 
ernæringsinformation af sygeplejersker, med mulighed for henvisning 
til diætist ved behov. 
Patienternes øvrige behandlingsforløb var den samme i begge grup-
per.

Compliance til individuel diætvejledning og -supplement blev under-
søgt ved ugentlige spørgeskemaer, interview og optælling af reste-
rende ernæringsdrikke. Målinger af kropsvægt, kropssammensætning 
(BIA), biokemisk ernæringsstatus, ernæringsstatus ved NRS2002, samt 
24H recall blev udført. Primær effektmål var vægttab eller –stigning 
i procent, mens bivirkninger til behandling og livskvalitet var sekun-
dære effektmål. Livskvalitet blev målt ved brug af EORTC QLC- C30 
version 3.0 som vurderer cancerpatienters overordnende livskvalitet, 
5 funktionsmål (fysisk, rolle (i stand til at udføre sædvanlige gøremål), 
emotionel, kognitiv og social), samt 9 symptommål (træthed, kvalme, 

FORSKNINGSKLUMMEN
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smerte, åndenød, søvnløshed, nedsat appetit, forstoppelse, diarre og 
finansielle problemer).  

Statistisk analyse gjorde brug af både intention-to-treat (ITT) og 
per-protokol (PP) princippet. Et “worst rank score” blev benyttet ved 
manglende data til spørgeskema om livskvalitet. ‐² test blev brugt til 
frekvens af cancerdiagnose, køn, vægttabskategori, samt mikronæ-
ringsstatus. Numeriske variabler blev analyseret ved Mann-Whitneys U 
test og korrelationer via Spearman-rank korrelationstest. 

Resultat: 61 patienter var randomiseret til IG (n=32) og KG (n=29). 
I IG blev en patient ekskluderet, mens to patienter døde under 
behandling. Yderligere 4 patienter døde, og en patient udeblev ved 
opfølgning. Alle patienter i KG fuldførte behandling, mens 1 patient 
døde inden opfølgning. ITT og PP var udført på henholdsvis n=32 (IG) 
og n=29 (KG), og n=24 (IG) og n=28 (KG). 

Begge grupper var sammenlignelige ved baseline vurderet ud fra 
diagnoserne, alder, køn, højde, vægt, BMI, vægttab inden behand-
ling, mikronæringsstofstatus, kropssammensætning, dagligt energi- 
og proteinindtag, dækningsgrad af energi- og proteinindtag, samt 
livskvalitet. 
Andel patienter med vægttab under behandling var signifikant 
lavere (p < 0,05) i IG kontra KG (38 pct. kontra 72 pct.). Ingen 
forskel mellem de to grupper i andel patienter med vægttab fra endt 
behandling til opfølgning, samt baseline til opfølgning. Ved endt 
behandling havde IG signifikant højere indtag af energi (p<0,05) og 
protein (p>0,001) sammenlignet med KG. Ved opfølgning var indtag 
af protein, men ikke energi signifikant øget hos IG. Der var ingen 
signifikant forskel mellem grupperne i kropssammensætning under 
behandlingsperioden. 

En god compliance til indtag af EPA og FortiCare var defineret som ≥ 
75 pct. af anbefalet indtag. Der sås en signifikant association mellem 
vægttab og lav kompliens til det totale indtag af EPA (p<0,01). Mod-
sat var ingen association observeret mellem compliance til FortiCare 
og vægttab.

ITT analyser, med anvendelse af “worst case” princippet, viste ingen 
signifikant forskel i livskvalitet mellem grupperne. Derimod viste PP 
analyse en signifikant forskel i EF (følelsesmæssige funktion) og AP 
(appetitløshed) ved endt behandling (p<0,05), og i QL2 (livskvali-
tet), PF2 (fysisk kapacitet), RF2 (rolle funktion), EF (følelsesmæssige 
funktion) og FA (træthed) ved opfølgning (p<0,05). Der sås en negativ 
korrelation mellem compliance til indtag af fed fisk og EF (følelses-
mæssig funktion) (p<0,01). Ingen forskel blev observeret mellem de 
to grupper i bivirkninger til behandling eller forekomst af mangler af 
mikronæringsstoffer.   

Begrænsninger og styrker: Standardbehandling af cancerpatienter i 
andre lande er sjældent identisk med de Danske standarder, hvorfor 
dette studie er vigtigt, da det viser effekt af individuel diætvejledning 
hos patienter, der modtager behandling efter de Danske standarder. 
Vægtvedligeholdelse i IG var signifikant højere ved endt behandling, 
men ikke ved senere opfølgning, på trods af en højere dækningsgrad 
af proteinbehov hos IG helt til opfølgningen. Dækningsgraden af 
energi var højere hos IG indtil endt behandling, men ikke de efterføl-
gende tre måneder. Fremtidige studier bør fokusere på dækningsgrad 
af energi og proteinindtag, da vægten vil falde, såfremt energiindta-
get ikke dækkes, uanset dækningsgrad af proteinindtag.    
Studiet viste en association i vægtvedligehold og indtag af EPA, 
men dette fund var udelukkende ud fra observationer og derfor 
hypotesegenererende. Denne association skal bekræftes ved senere 
lodtrækningsforsøg.   

Studiet fandt ingen effekt på livskvalitet og kropssammensætning, 
men patienternes behandling varede kun 5-12 uger. Gennemsnitlig 
varighed af behandling kendes ikke. Det ville være spændende at un-
dersøge, hvorvidt der var forskel på resultaterne for henholdsvis lang 
og kort behandling, da dette kan indikere, hvor lang tid patienterne 
skal tilbydes intensiv individuel diætvejledning for at opnå en eventuel 
effekt på livskvalitet og kropssammensætning.  

Konklusion: Intensiv, individuel ernæringsbehandling har en positiv 
effekt på vægtvedligeholdelse og dækningsgrad af energi- og prote-
inindtag hos cancerpatienter under behandling. 

FaKD 
GO SOCIAL!
Ny og opdateret hjemmeside, og FaKD på Facebook, Twitter & LinkedIn. Følg os, og vær 
opdateret. Tjek også hjemmesidens mulighed for debat og klummeskriveri.
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Af Mette Line Christensen, klinisk diætist, cand. scient. i klinisk  
ernæring, enilettem@hotmail.com

Jeg har siden sommeren 2013 været ansat som videnskabelig medar-
bejder på projektet ”Sensorisk is til kræftpatienter” under Ernærings-
enheden på Rigshospitalet.
Projektet blev til, da isproducenten Martin Jørgensen fra ”Is fra Skarø” 
fik den idé, at han ville udvikle proteinholdige og velsmagende is til 
cancerpatienter. Overlæge dr. med., Jens Kondrup fra Ernæringsenhe-
den på Rigshospitalet var interesseret i idéen, og produktudviklings-
projektet tog dermed sin begyndelse. 

7.00 Jeg starter arbejdsdagen med at gennemgå, hvilke indlagte pa-
tienter på de hæmatologiske og onkologiske afdelinger, der kan være 
mulige kandidater til deltagelse i projektet. Patienterne skal opfylde 
en række inklusionskriterier som for eksempel at indtage mindre end 
75 pct. af deres energibehov, at være indlagt og være eller have fået 
kemoterapi inden for den sidste måned. 
I dag er der fire nye patienter, jeg muligvis kan inkludere. Journaler-
ne (OPUS og KISO) er mangelfulde, og jeg må derfor en tur op på 
afdelingerne og tale med patienterne, før jeg er sikker på, om de skal 
inkluderes.
Inden jeg går op på afdelingen, læser jeg også i journalerne for to 
patienter, jeg har inkluderet de foregående dage. 

9.30 En tur på afdelingerne. Første patient, jeg taler med, er en kvin-
de i tresserne. Hun har over tre måneder haft et vægttab på 8 pct., og 
hun oplever, at maden ikke smager hende, og hun har derfor svært 
ved at spise. Hendes nuværende kostindtag er mindre end 25 pct. af 
hendes behov. 
Kvinden vil gerne deltage, og jeg indsamler en række informationer 
fra hende om, hvordan hun har det i forhold til, hvad der kan påvirke 
hendes kostindtag, for eksempel om hun har kvalme, har problemer 
med at synke, har smagsforandringer og andet. 
Herefter går jeg ud og henter en is til hende. Vi aftaler, at hun skal 
spise den i løbet af formiddagen, og at jeg vil komme igen næste dag 
og høre, hvordan det er gået. 
Den første is, hun skal smage, er en shiitake svampe-is. Den repræ-
senterer den femte grundsmag umami. En af tankerne i projektet er 
at afprøve smagsvarianter, der repræsenterer alle fem grundsmage. 

De næste to patienter, jeg taler med, skal udskrives inden klokken 12, 
og de kan derfor ikke inkluderes i projektet.

Den sidste patient, jeg har udset mig i dag, er en ældre herre. Han er 
desværre på vej til strålebehandling, da jeg ankommer til hans stue. Vi 
aftaler derfor, at jeg kigger forbi senere på dagen. 

Jeg går nu en tur op på den afdeling, hvor jeg har inkluderet to 
patienter de foregående dage. De har begge fået en is dagen før, som 
nu skal evalueres. 
Evalueringen af isen foregår via Visuel Analog Skala (VAS), der 
omhandler smagen, konsistensen og lugten. Objektivt ud fra de 
fem grundsmage og subjektivt i forhold til den enkelte grundsmag, 
smager af for lidt, smager tilpas eller smager af for meget. Endvidere 
registrerer jeg, hvor meget af isen patienten har spist (et bæger is 
indeholder 75 ml), og jeg spørger patienterne, om de kunne spise 
samme is en anden gang.

Den første af patienterne er en mand i tresserne, han har været med 
i tre dage. Isen, han fik dagen før, var en ribs-is. Han er nogenlunde 
tilfreds med isen. Dog kunne han godt ønske sig, at ribs-smagen var 
kraftigere. Han har spist hele isen og kunne godt spise samme smag 
en anden gang.

Den anden patient er en kvinde i fyrrerne. Hun fik sin første is dagen 
før. Isen var en shiitake svampe-is, som hun er knap så begejstret for. 
Ikke fordi hun ikke kan lide smagen af shiitake svampe, men fordi hun 
oplevede, at isen ikke smagte af noget. Hun har spist cirka 25 ml og 
kunne ikke finde på at spise en shiitake svampe-is en anden gang.

12.30 Jeg mødes til frokost med mine kollager fra Ernæringsenheden. 
Vi taler blandt andet om dagens oplevelser og erfaringer. 

13.00 Tilbage på afdelingen for at tale med den herre, der skulle til 
strålebehandling. Han er desværre ikke kommet tilbage fra behandlin-
gen. Jeg planlægger derfor at vende tilbage igen næste dag.

13.30 Tilbage på kontoret. Dagens data skal indtastes på compute-
ren, så de er klar til senere analyse, men først er der et par mails, der 
skal besvares. I næste uge får projektet besøg af tv-avisen, og i den 
forbindelse er der et par praktiske detaljer og en samarbejdsaftale, jeg 
skal have gennemarbejdet.

14.30 Min arbejdsdag på projektet er slut. Jeg bliver dog lige sidden-
de foran computeren lidt endnu. Foruden mit ”ni til fem”-job er jeg 
også webmaster på FaKDs hjemmeside og med i redaktionsudvalget 
for Diætisten. Jeg kan se, at der er kommet lidt mails ind i løbet af 
weekenden, som jeg lige skal have set på, inden jeg vender hjemad.

MIN DIÆTISTDAG

Min diætistdag
som videnskabelig medarbejder på Riget

Projektet ”Sensorisk is til kræftpatienter” startede i somme-
ren 2013 og forventes afsluttet med udgangen af 2014.
·  Link til historien fra DR kan findes på FaKDs hjemmeside under 
presse/historier-fra-pressen/

· Resultaterne fra projektet forventes klar i begyndelsen af 2015
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Vi har gennem flere år indsamlet viden om lønniveauet for de 
FaKD-medlemmer, der har taget uddannelsen som klinisk vejleder. 
Der er et meget uensartet billede landet over. Der er medlemmer, der 
allerede får funktionstillæg for at varetage funktionen som klinisk vej-
leder. Men der er også arbejdspladser, hvor et tillæg slet ikke kommer 
på tale. Hvordan kan det være?

Løntillægget kan supplere din grundløn
Medlemmerne på de offentlige arbejdspladser (regioner og kommu-
ner) kan normalt hvert år blive indstillet til at få et løntillæg. Det er 
lederen, der indstiller til tillæg. Indstillingen og din leders holdning 
kan du selv påvirke ved din MUS-samtale eller lønsamtale. Og indstil-
lingen kan forhandles. I sidste ende skal den skrives ind i en lønaftale, 
hvor det normalt er din tillidsrepræsentant, der skriver aftalen under. 
Vi har skrevet om dine muligheder i Diætisten i juni 2014 (side 32) 
og april 2014 (side 35). Det kan være slidsomt at arbejde sig op til de 
eftertragtede tillæg. Ofte kan der gå ubærligt lang tid, før resultatet 
er i hus, og tillægget er på lønsedlen. Det skrev vi om i Diætisten 
oktober 2014.

Overenskomsten og de kliniske vejledere
De offentlige overenskomster (Sundhedskartellet) giver dig ikke auto-
matisk ret til tillæg, hvis du er klinisk diætist og har taget uddannelsen 
til klinisk vejleder. I regionerne får andre faggrupper (sygeplejersker, 
jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter) et eller flere ekstra 
løntrin for vejlederfunktion m.v. Det betyder ikke, at det er udeluk-
ket, at du alligevel kan få tillæg som klinisk vejleder. Men det kræver 
en indsats, som vi nu har sat fokus på. Vi har selv taget spørgsmålet 
op over for et par af de større arbejdspladser i regionerne. I februar 
2014 tog vi spørgsmålet op under et lønforhandlingsmøde med et af 
de store universitetshospitaler. Det førte foreløbig til en enighed om, 
at tillægget blev ensartet, så de berørte medlemmer på lige den ar-
bejdsplads fik tillægget af en ensartet størrelse. Der vil komme andre 
arbejdspladser, hvor det bliver aktuelt at få skred i tingene. Og det vil 
også kræve en indsats fra medlemmerne ude på arbejdspladserne.

Tillægget til dig og dine kolleger
Hvis du gør dig nogle tanker om, hvorfor din leder skal indstille netop 
dig til et tillæg, kan du sikkert komme på mange gode argumenter. 
Du kan også ringe til FaKDs sekretariat og få en snak. Vi som de 
ernæringsprofessionelles repræsentative faglige organisation kan 
spore dig ind på, hvilke argumenter vi tror på vil bære igennem. Det 
forhold, at du varetager en bestemt funktion på din arbejdsplads, er 
afgjort et godt argument. Funktionen som klinisk vejleder er derfor 

et særlig godt argument. For det er ofte på arbejdspladsens initia-
tiv, at FaKD-medlemmer tager diplomuddannelse, der kvalificerer til 
funktionen som klinisk vejleder. Og de kliniske vejledere har en vigtig 
funktion. De gør det nemlig muligt for arbejdspladsen at tage stude-
rende. Det er i grunden det vigtigste argument for, at funktionen skal 
udløse tillæg.

Hvad kan du selv gøre?
Start med at få diskussionen rejst på arbejdspladsen. Rejs spørgsmålet 
om løntillæg over for din leder. Gør det, hvis eller når lederen opfor-
drer dig til at tage diplomuddannelsen og blive klinisk vejleder. Gør 
det ved din MUS-samtale. Eller bed om en lønsamtale, og få det rejst. 
Få det skrevet ind i referatet fra samtalen, at spørgsmålet har været 
rejst. Og følg op på det ved næste samtale, hvis intet sker. 

Hvad kan du gøre i samarbejde med FaKD?
Ingen kan tvinge en enighed igennem. Det er derfor vigtigt – når du 
har rejst spørgsmålet om tillæg som klinisk vejleder – at du får en 
tilbagemelding fra arbejdspladsen. Hvad er din leders holdning til 
det, og har HR-afdelingen en holdning? Har den ikke det, må den 
anspores til at få en! Sørg derfor for at orientere os om, hvad du selv 
har gjort for sagen. Vi samler nu systematisk viden sammen, så vi kan 
danne os et billede af, hvor i landet der er en åbning. Og når det en 
gang er gået igennem på en arbejdsplads, vil øvelsen for årene efter 
være at få det spredt til andre arbejdspladser. Ofte vil det kunne være 
et godt pejlemærke for de videre forhandlinger, hvad andre faggrup-
per får for funktionen. Har du ikke selv mulighed for at skaffe den 
viden, kan vi rette henvendelse til arbejdspladsen og skaffe relevant 
information, så vi kan komme videre. Det kan også være interessant 
at få fremskaffet oplysninger om, hvilke aftaler din arbejdsplads har 
med uddannelsesstederne om at tage studerende. For det er dig som 
klinisk vejleder, der gør det muligt for arbejdspladsen at overholde 
disse aftaler med uddannelsesstederne.

Tidshorisonten
De offentlige overenskomster skal genforhandles her i 2015. I årene 
derefter forventer vi, at der fortsat vil skulle fordeles tillæg en gang 
årligt. Det vil være ved disse årlige fordelinger, at det bliver aktuelt at 
komme videre med tillæggene til de kliniske vejledere. Husk, at det er 
individuelt for hver enkelt arbejdsplads, hvornår det er tid til fordeling 
af tillæg. Vær derfor opmærksom på, hvad der meldes ud på netop 
din arbejdsplads. Det bliver et arbejde, der kommer til at tage tid og 
tålmodighed. Men tiden er moden til, at vi tager spørgsmålet op og 
får sat gang i lønsagerne landet over.

Tillæg for funktion 
som klinisk vejleder

ADVOKATEN
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Regionsmøder 
i oktober 2014
FaKDs bestyrelse og regionsformænd takker 
for deltagelsen i efterårets regionsmøder. Det 
er dejligt at møde vores medlemmer, som 
altid har kommentarer og ønsker til arbejdet 
i FaKD. Meningen med møderne er jo at få 
input til FaKDs arbejde og at lære mere om, 
hvad der foregår i jeres region. Tak for jeres 
inspiration!

GENERAL 
FORSAMLING 
i FaKD
Der er afholdt ordinær generalforsamling i overensstemmelse med vedtægter-
ne, og mange var mødt op for at give deres besyv med i diskussionen om, hvor 
FaKD er på vej hen. Midtvejs blev der serveres kaffe af ægte baristaer, og der 
var også lidt lækkerier, vi kunne tage med hjem.

De indkomne forslag blev begge vedtaget. Det betyder, at det er gratis for studerende 
at melde sig ind pr. 1. januar 2015. Det betyder også, at bestyrelsen er udvidet til også 
at have et medlem, som er privatpraktiserende.

Tak for en god generalforsamling og en skøn middag, hvor der var både snak og un-
derholdning. Fantastisk afslutning på en god dag.

NYHED
PR 1. JANUAR 2015 ER ALLE 
STUDERENDE GRATIS MEDLEM 
(FAGBLAD UDSENDES KUN ELEK-
TRONISK). 

DEN STUDERENDE, SOM FÅR 
FLEST MEDSTUDERENDE TIL AT 
MELDE SIG IND INDEN 1. FEBRU-
AR, MODTAGER EN HELT SÆRLIG 
GAVE. 

SKAL DET VÆRE DIG?

NYHED
Du har fået den sammen med denne 
udgave af Diætisten.

FaKD anbefaler 
alle medlemmer 
til at melde sig ind 
i Akademikernes 
A-kasse.
Vi er nemlig en del af deres 22 stærke og 
stolte medlemsorganisationer.
Link: https://www.akademikernes.dk

 

1́4Årsberetning

For alle ernæringsprofessionelle

Fra bestyrelsen - november 2012 - november 2014
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Tillidsrepræsentant og  
bisidder kursus med FaKD

Glem ikke dine 
medlemsfordele 
og tilbud
Se mere på:
http://www.diaetist.dk/medlem/medlemsfordele/opskriften-paa-sejr/ 
http://www.diaetist.dk/medlem/medlemsfordele/aarstidernes/ 

ERFA-grupper
Er du med i en ERFA-gruppe? FaKD samler 
information til hjemmesiden om ERFA grup-
perne. Både så de nye inden for specialerne 
kan finde ligesindede til faglig sparring og så vi 
har eksperter inden for hvert område, som kan 
kontaktes, når der er behov for specifik viden. 
Skriv til webmaster@diaetist.dk hvis du er 
kontaktperson i en ERFA gruppe.

Camilla Bendix Petersen, som var en af deltagerne, siger om 
kurset:
Tak for en god og lærerig dag. Der er flere gode ting, som jeg 
tager med mig herfra. Jeg vil fremhæve to ting: 1. Du har altid 
ret til at have en bisidder med til tjenestelige samtaler, og du 
vælger selv din bisidder. 2. Løn er dit eget ansvar, og FaKD er 
din sparringspartner! - FaKD er altid forhandlingsberettiget, jf. 
funktionærloven §10 stk. 

Se https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=123029
  

Marianna Lundsteen Jacobsen om kurset:
Vi sidder en engageret gruppe i Odense og får indsigt i TR, AMIR, 
MED-udvalg, bisidderollen, lønsamtale og tilæg - og hvor er det 
nyttigt, at vi har FaKD!

Lyst til et bijob?
Patientombuddet søger sagkyndige som klinisk diætister
Flere stillinger som sagkyndig klinisk diætist er ledige til besættelse pr 1. januar 2015. 
Tjek hjemmesiden på 
http://www.diaetist.dk/media/7652/Opslag%20-%20klinisk%20di%C3%A6tist%202014.pdf
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Arla Protin® er et frisk mejeriprodukt, der både kan 
serveres i et glas og i en skål med bær eller drys. 

Der er 28 gram protein i hver karton. Drikken er udviklet 
sammen med to danske hospitalskøkkener i erkendelse af, at 
gode velsmagende fødevarer, der er lette at spise og drikke, er 
væsentlige for hurtig helbredelse. 

Der er 5,7% protein og 6,3% fedt i Arla Protin®. Drikker patienten 
to glas i døgnet (300 ml.) svarer det til ca. 1.500 KJ og ca. 17 gram 
protein. Tre glas (500 ml.) giver ca. 2.500 KJ og 28 gram protein. 

28 gram protein, 
der smager godt

Arla Protin® findes i fire 
smagsvarianter samt i en 
version uden tilsat sukker

MED 
VALLE-
PROTEIN

Arla Foods Amba
Sønderhøj 14
8260 Viby J
Tel. 89 38 10 00
arlafoodservice.dk

Du kan købe hele Arla Protin® serien hos din sædvanlige leverandør. 
Læs mere på www.arla.dk/protin



14.-17. februar 2015
ASPEN kongres, Long Beach, Californien, USA. Se mere på https://www.nutritioncare.org 

Maj 2015 
DSKE årsmøde, se mere på www.dske.dk

5.- 8. september 2015
ESPEN-kongres,  Lissabon, Portugal 

22.-24. oktober 2015 
EFAD konference 2015, Amsterdam, Holland 

2016
20.-22. juni 2016
De Nordiske Diætistdage 2016 afholdes som en integreret del af 11. Nordic Nutrition 
Conference, Göteborg.
Det tænkes, der nogle af dagene vil blive to spor at vælge imellem, hvor nogle af emnerne 
vil være målrettet nordiske diætister. Se mere på www.nnc2016.se 
 
17.-20. september 2016  
Espen 2016 afholdes i København.

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
Randi Tobberup 
E-mail: rt@diaetist.dk
Mathias Cook 
E-mail: mc@diaetist.dk 
Anette Vinstorp 
E-mail: av@diaetist.dk 
Camilla Bendix Petersen 
E-mail: cbp@diaetist.dk 
Lilja Snorradotti (Suppleant)
E-mail: lilja.mobil@gmail.com 
Dorthe Wiuf Nielsen (Suppleant)
E-mail: dwn@diaetist.dk
Mirian Meinertz (Suppleant)
E-mail: mm@diaetist.dk 
Helle Christensen 
E-mail: hc@diaetist.dk

REGIONSFORMÆND
REGION NORDJYLLAND:
Mette Poulsen 
E-mail: Mettepoulsen@yahoo.dk 
 
REGION MIDTJYLLAND: 
Line Dongsgaard
E-mail: lido@viborg.dk 
 
REGION SYDJYLLAND:
Caroline Kiilerich Haderslev
E-mail: caki@haderslev.dk 

REGION SJÆLLAND:
Johnna Bork Christensen 
E-mail: jbci@regionsjaelland.dk 

REGION HOVEDSTADEN
Dorthe Wiuf Nielsen
E-mail: dwn@diaetist.dk 
Mette Line Christensen (Regionsnæstformand)
E-mail: enilettem@hotmail.com 

REDAKTIONSUDVALG
Anne Ravn
Mette Line Christensen
Kirsten Færgeman
Stine Kjær
Margit Vesterlund
Dorte Sunke
Sofie Wendelboe
Kan kontaktes via redaktoer@diaetist.dk

KALENDER ’14
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 

www.diaetist.dk/viden/

FaKD arrangementer
Du kan se alle arrangementer på http://www.diaetist.dk/viden/fakd-ar-
rangementer/

FaKD temaundervisning - Fokus på ernæring til intensive patienter
Mandag den 8. december 2014 kl. 09.30-16.00
Ernæringsenheden, afsnit 5711, Rigshospitalet
Henrik Harpestrengs Vej 4, 2100 København Ø

Program
9.30-.9.45 Registrering - kaffe og te med rundstykke                                                        
9.45-12.00  Fysiologien til intensive patienters ernærings behov
  • Protein, fedt og kulhydrat metabolisme til intensive patienter
  • De hormonelle forandringer
Ved Overlæge Jens Rikardt Andersen ved Ernæringsenheden på Rigshospitalet
Underviser på Københavns Universitet, LIFE 

12.00-12.30 Frokost
  • Sandwich og danskvand i Ernæringsenheden 

12.30-15.30 Behandlinger af den intensive patients ernæringsbehov
  •  Dækning af behov set i lyset af pt. specielle situation med sonde-

ernæring eller parenteral ernæring
  • Hvordan ses, i blodprøver, om pt. kan tåle ernæringen?
  • Elektrolytbehandling
  • Refeeding
  • Blodsukkerkontrol og behandling
  • Væskebehandling, ødemer og ascites
  • Pt. syre-base status
Ved Overlæge Jørgen Wiig, Rigshospitalets intensive afdeling 4131

Tilmelding senest 5. december 2014
til Helle Ronneby på e-mail: hr@diaetist.dk
Pris: kr. 600,-. 
Beløb indbetales på konto i Nordea: Reg. nr: 2191 - Konto nr: 7555 365 475
HUSK MEDLEMSNUMMER og NAVN ved overførelsen.
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Professionel omsorg 
og personlig støtte 
også uden for hospitalet

Vi er en virksomhed med et dedikeret fokus på medicinsk 
ernæring. I mere end 20 år har NutriciaDirekte sikret, at den 
enkelte sondebruger får en optimal og personlig ernærings-
løsning. Vi ved, at håndtering af sondeernæring kan være 
komplekst og afstedkomme mange spørgsmål og udford-
ringer efter udskrivelse til hjemmet. 

Med NutriciaDirekte har både patienter og pårørende en 
støttende partner, som er ekspert i ernæring og forstår hele 
processen fuldt ud. Med vores fl eksible dag til dag levering og 
personlige rådgivning står vi klar med støtte og vejledning til 
alle involverede under hele forløbet fra hospital til hjemmet og 
sikrer den optimale ernæringsindsats. Støtte og omsorg hele 
vejen hjem.

3 gode grunde til at vælge NutriciaDirekte 
som leverandør af sondeernæring

1 Vi er Danmarks førende virksomhed inden for 
medicinsk ernæring. Vores kompetente og engagerede 
produktspecialister garanterer 100 % fokus på den 
ernæringsmæssige pleje af dine patienter.

2
Vi tilbyder mere end blot produkter. Ud over vores 
komplette portefølje af ernæringsprodukter og tilbehør har vi 
skræddersyede vejledningsmaterialer til både patienter 
og personale. Derudover tilbyder vi dig og dine kolleger 
målrettet uddannelse i ernæring.

3 Vi anvender special levering. Vores dag til dag levering 
er personlig og fl eksibel og tilbyder individuelle 
løsninger målrettet patientens behov.

Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerød 
Telefon 7021 0707. E-mail: nutricia@nutricia.dk
www.nutricia.dk
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