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I FaKD har vi fokus på vores fag  
og beskæftigelse. 

Derfor er dette blads artikler vedr. diabetes 
betydningsfulde, og vi forudser en udvikling 
både ift. forløbsplaner, forløbsprogrammer og 
nye specialiserede arbejdspladser, hvor vores 
fagområder sundhedsfremme, klinisk ernæring, 

vejledning og behandling er essentielle.

Antallet af borgere med kræft og diabetes er stigende, og antallet af 
ældre vil stige til det næsten dobbelte i 2030. Flere ældre vil derfor 
medføre flere behandlingskrævende borgere. 
Jeg håber, at ernæringen derved også bliver et stigende fokuspunkt, 
og at det kan skabe stillinger og styrke samarbejdet tværprofessionelt.

I regionerne arbejdes der med den nye sundhedsplatform, der går 
”live” den 21. maj 2016. Det fylder meget på de regionale arbejds-
pladser, ja nogle har nok måttet ændre en del ferieplaner grundet 
dette. Men forandring kan ikke undgås. Den nye sundhedsplatform 
kan skabe grundlag for en ny teknologi og en digitalisering, som kan 
styrke det nære sundhedsvæsen. 

Der er pres på økonomien,  men samarbejdet mellem regioner og 
kommuner er nødt til at blive styrket bl.a. ift. forløbskoordination og 
rehabilitering. Her bør vores faggruppe bidrage til dette samarbejde, 
vi overdrager også selv borgere og patienter mellem sektorerne. 

Mange borgere og patienter bliver mere krævende ift. deres be-
handling, og det skal vi kunne leve op til og imødekomme med en 
evidensbaseret tilgang og med grundlæggende praktiske færdigheder.  
Samtidig skal vi være effektive og produktive og kunne anvende den 
nye teknologi - og arbejde på tværs af faggrupper.
Det er diabetesbehandlingen et godt eksempel på.
God læselyst!

Samarbejde, udvikling og fokus

Formanden har ordet
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NOURISHING PERSONAL HEALTH

Udviklet til at skabe optimal tolerance af
sondeernæring hos patienter med forringet
gastrointestinal funktion og malabsorption

•  100 % valleprotein for at fremskynde ventrikkel- 
tømning og mindske reflux 1,2,3

•  50–70 % af fedtet stammer fra MCT for at give en 
bedre fordøjelse og absorption og mindske risikoen 
for fedtmalabsorption4

•  Har lav osmolaritet for at give bedre GI tolerance og 
mindske diarréproblemer5 

• Indeholder peptider for at kunne håndtere diarré6

•  Peptamen AF indeholder omega-3 fedtsyrer, som 
hjælper med at modulere inflammation7,8

 
Når man vil nå behandlingsresultatet hurtigt.

Tolerancen er afgørende for patienter med 
forringet gastrointestinal funktion, tænk

www.nestlehealthscience.dk  
Nestlé Kundeservice: 3546 0167

sondeernæringer

1) Rolandelli RH et al. J.L. Rombeau, R.H. Rolandelli. W.B. Saunders Company, 

1997. 2) Khoshoo V et al. J Ped Gastroent Nutr. 1996, 22:48-55. 3) Fried MD et al.  

J Ped. 1992,120:569-572. 4) Montejo JC et al. Int Care Med 2010; 36:1386–1393.  

5)Protein Quality Evaluation. Report of the Joint FAO/WHO Consultation, 1990.  

6) S. A. McClave et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009 May-Jun;33(3):277-316. 

7) P. Calder. Lipids, Vol. 39, no. 12 (2004) 8) K. Mayer et al. Curr Opinion in Clinical 

Nutrition and Metabolic Care 2008,11:121-127.

Grad A anbefaling fra ASPEN 
Patients with ARDS and severe acute lung injury (ALI) should be  
placed on an enteral formulation characterized by an anti-
inflammatory lipid profile and antioxidants. (Grade: A)6

For sundhedsfagligt personale



I december 2015 tiltrådte klinisk diætist og ph.d. Anne Marie 
Beck som docent ved Metropols Ernærings – og sundhedsud-
dannelse, og den 9. december holdt hun sin tiltrædelsesfore-
læsning.

Familie, venner, kollegaer, samarbejdspartnere – nye som gamle – var 
inviteret med.  Institutchef Mette Simonsen bød 
glad velkommen på denne historiske dag og blev 
efterfulgt af uddannelsesleder Cecilie Elisabeth 
Sveistrup, der fint præsenterede Ernærings- og 
sundhedsuddannelsen med den kommende revi-
dering i udsigt, samt Prodekan Linda Schumann 
Scheel, der præsenterede forskning på Metropol. 
Det vil være docentens opgave at indgå aktivt 
i forskningen, at sikre overblikket over afdelin-
gens forsknings- og udviklingsaktiviteter samt 
at bidrage til at skabe sammenhæng mellem 
forskning, uddannelse og praksis.
 
Anne Marie holdt på sædvanlig munter vis sin til-
trædelsesforelæsning, som hun kaldte ”Eventy-
ret om de gamle – en historisk rejse”.

Som sygehjælper fik Anne Marie indsigt i de æl dres ernæringstilstand, 
og et læserbrev fra en indigneret Anne Marie begyndte eventyret, og 
siden har mange stærke kræfter arbejdet sammen med Anne Marie 
for at sætte ældres ernæringstilstand på den politiske dagsorden. Det 
har ført til mange forskningsprojekter og rapporter, handleplaner, 
artikler og bøger.  

Et nyt eventyr er begyndt, og for tiden arbej-
der Anne Marie med TOPGOP (opernæring og 
genoptræningsplan), Eldorado (Meals and well-
being), samt PEPOP (protein and exercise).

Læs også ”Ny docent docerer sixpack til de 
gamle” på:
www.phmetropol.dk/Om+Metropol/Nyhe-
der+og+Presse/Nyheder/2015/12/Docent+Anne+-
Marie+Beck

KORT NYT

Det er muligt for børn og unge at ændre livsstil og få styrket 
livsglæden, viser en tværgående evaluering af satspuljen ”Fore-
byggende indsats for overvægtige børn og unge”. Evaluerin-
gen blev præsenteret den 16. december 2015 på en konference 
for de deltagende kommuner.

Undersøgelsen, som SFI  (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd)  
har foretaget for Sundhedsstyrelsen, har evalueret en vægtstopind sats  
for børn og unge i ni kommunale projekter. I alle ni projekter har der 
været fokus på at skabe trivsel, livsglæde og gode sociale relationer 
hos børnene og ikke udelukkende fokusere på den unges vægt. De ni 
kommuner har siden 2012 arbejdet med børn og unge i 6.–9. klasse, 
og projekterne har været målrettet de børn og unge, der har haft en 
begyndende uhensigtsmæssig vægtudvikling.

Projekterne har bestået af individuelle tilbud, gruppetilbud, forskelli-
ge events undervejs og et krav om forældredeltagelse gennem hele 
projektperioden. Evalueringen har vist, at det via de treårige projek-

ter er lykkedes, at skabe blivende 
ændringer for de børn og unge, 
der var med i projektet. Erfarin-
gerne viser også, at de børn og 
unge, der har haft svært ved 
at gennemføre forløbet med 
gode resultater, har manglet 
deres forældrenes opbak-
ning og støtte.

Diætisten ønsker docent  
Anne Marie Beck tillykke

Indsats for overvægtige børn og unge har givet  
større selvværd og bedre livskvalitet

Se evalueringen på 
www.sundhedsstyrelsen.dk
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Er pandekagerne for tykke, eller er 
pizzaen for sej? Ti patienter fra Børne-
afdelingen på Hvidovre Hospital var 
madanmeldere for en aften, da hospita-
lets børnemenukort skulle kigges efter i 
sømmene.
 
Frikadeller, kyllingespyd og pandekager. Det 
er de retter, der oftest triller fra køkkenet op 
i Børneafdelingen. De indlagte børn er tilsy-
neladende ret enige om, hvad favoritterne er 
– og de er ikke ligeglade med, hvad de spiser.
”Maden betyder rigtigt meget, når man er 
indlagt. Det er jo med til at gøre én friskere. 
Og så synes jeg også at det er godt, at der 
er meget, der er økologisk”, siger 15-årige 
Natascha, som er en af de ti unge, der har 
sagt ja til køkkenchef Palle Erbs’ invitation til 
at give sin uforbeholdne mening om hospi-
talsmaden.

Et lyspunkt
”Maden er et af få lyspunkter, når man 
er indlagt på hospitalet. Det gælder også 
for børn. Derfor vil vi gerne høre børnenes 
mening, så vi kan udvikle børnemenukortet 
i den rigtige retning. Det skal selvfølgelig 
stadig være i samarbejde med hospitalets 
diætister, så vi tager hensyn til det ernærings-
mæssige”, fortæller Palle Erbs.
De ti unge anmeldere kunne vælge frit fra 
menukortet, og der blev sat en del krydser 

ud for både pandekager og minipizza. Mens 
maden blev tilberedt, var der rundvisning i 
det store køkken, som dagligt laver mad til 
550 patienter, alt sammen tilberedt af friske 
råvarer og så vidt muligt økologisk.
Thomas på 15 år sætter pris på valgfriheden 
ved menukortet: 
”Det er ligesom at bestille take-away, det har 
jeg ikke prøvet på andre hospitaler. Jeg er 
ikke kræsen, men der er flere ting, jeg ikke 
kan tåle, så det er rart, at der er meget at 
vælge imellem”.

Populære pandekager
Tilbage i skolestuen, hvor lærere fra Skoletje-
nesten og sygeplejersker fra Børneafdelingen 
havde gjort klar til middagen, kan Natascha 
tage imod sin bakke med minipizza med 
pepperoni, forårsrulle og pandekage med 
Nutella. Og hvor pandekagen glider hurtigt 
ned, kniber det lidt mere med de andre mad-
varer på tallerkenen:
”Jeg har altid kvalme, så jeg har ikke så me-
get appetit. Men det smager rigtigt godt, og 
jeg synes at det er blevet bedre, siden sidst 
jeg var indlagt. Det både dufter og smager 
bedre nu.”
Det med den manglende appetit er der flere 
af de andre børn, der kan nikke genkenden-
de til. Af samme grund er portionerne heller 
ikke så store, og man kan vælge frit fra hele 
menukortet.

”Når 
man ikke 
kan spise 
så meget, 
er det rart, at 
der er meget at 
vælge imellem, og 
at man f.eks. kan bestille 
yoghurt til aftensmad”, lyder det fra Astrid 
på 15 år. Hun tilføjer:
”Man ligger jo bare i sengen, så det er rart 
at have noget at glæde sig til. Min livret er 
lasagne, og den smager ligeså godt her på 
hospitalet som derhjemme”. I aften bestilte 
Astrid dog andelår og minipizza, og begge 
fik gode karakterer med på vejen. 
   
For mange bakker
Efter at have gennemset evalueringsskema-
erne, er køkkenchef Palle Erbs glad for de  
overvejende positive tilbagemeldinger fra de 
unge smagsdommere.
”Vi er meget glade for, at de kan lide maden. 
Der er flere, der finder det irriterende, at de 
får maden på flere bakker, og det kan jeg 
godt forstå. Det er, fordi vi pakker de kolde 
og de varme retter hver for sig, for at det 
skal gå hurtigt. Men vi er i gang med at se 
på, hvordan vi nemmere kan få samlet tinge-
ne på én bakke. Så skal plejepersonalet heller 
ikke gå frem og tilbage til sengestuerne med 
så mange bakker”, siger Palle Erbs.

KORT NYT

Smagspaneldagen har ifølge køkkenchef Palle Erbs medført følgende ændringer til næste menukort;
 
n Vi vil forsøge at samle al mad på én serveringsbakke og derved undgå flere bakker pr. patient.
n  Der kommer antal og/eller mængdeangivelse på de enkelte retter, så børnene får en bedre idé om størrelsen og mængden på retterne, 

når de bestiller dem.
n   Der kommer en forholdsvis enkel pastasalat på Børnekortet som mellemret, da børnene efterspurgte det på brugerundersøgelsesmødet.

Drikkevarerne indgår ikke på menukortet, og de blev ikke drøftet på mødet eller spurgt ind til, men der er mulighed for vand, mælk, kakao-
mælk, juice og saftevand, som de enkelte afdelinger har lokalt.

De unge  
smagsdommere

Foto:  
Hvidovre Hospital
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Måltidspartnerskabet vil over den 
næste 3-årige periode samarbejde 
om at højne mad- og måltidskompe-
tencerne for den næste generation 
af borgere, forbrugere og profes-
sioner, der har betydning for vores 
maddannelse, sundhed og måltids-
kultur.

Læs mere og find handleplanen på
http://maaltidspartnerskabet.dk/kompe-
tencer-nyt-fokus/

Kompetencer 
er nyt fokus

DTU Fødevareinstituttet har lanceret 
en ny database for fødevaredata i Dan-
mark. Fødevaredata, som databasen 
kaldes, er en mobilvenlig afløser for 
Fødevaredatabanken. Den indeholder 
opdaterede oplysninger om forskellige 
fødevarers indhold af næringsstoffer, 
omfatter flere fødevarer end tidligere 
og giver brugere af databasen nye 
søgemuligheder.

I mere end 125 år er oversigter over 
fødevarers indhold af næringsstoffer blevet 
udarbejdet i Danmark. De første officielle 
danske næringsstoftabeller blev udgivet i 
1980’erne. Siden 2002 har DTU Fødevare-
instituttet gjort disse tabeller tilgængelige 
online via Fødevaredatabanken.

DTU Fødevareinstituttet har i december 
2015 lanceret en ny og mere brugervenlig 
database, der kaldes Fødevaredata, Frida. 
Databasen indeholder opdaterede oplys-
ninger om næringsstoffer i mere end 1.100 
fødevarer på det danske marked. Den 
viser op til 113 næringsværdier for hver 
fødevare, herunder energi, fedt, kulhydrat 
og protein, kostfibre, alkohol, vitaminer, 
mineraler, specifikke kulhydrater, aminosy-
rer og fedtsyrer.

Ny og forbedret 
adgang til danske 
fødevaredata

HUSK DINE MEDLEMSFORDELE

En af dem er:
Diætister kan få 15% rabat på køb af bøger fra Muus-
mann-forlag. Tjek hjemmesiden www.muusmann- 
forlag.dk Ved køb indtaster du kupon-koden: diætist

Fødevaredata 
i historisk perspektiv

Vidste du, at

Chr. Jürgensen i 1888 udfærdigede ’Grafisk 
Fremstilling af de menneskelige Fødemidlers 
og nogle Spisers kemiske Sammensætning’ 
(Schubothe 1888). Dette værk må betegnes 
som den første systematiske oversigt over 
danske levnedsmidlers indhold af nærings-
stoffer, i dette tilfælde de energigivende 
stoffer protein (som jo dengang hed ’æg-
gehvidestoffer’), fedt og kulhydrat. Så det 
er snart 128 år siden. Data kunne dengang 
være på en planche: http://www.foodcomp.
dk/images/J%C3%BCrgensen%20Tabel.gif 
 
Kopier følgende link til din browser for en 
historisk gennemgang af fødevaredata i 
Danmark:   
http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_foodda-
tahistory.asp
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Af Mette Merlin Husted, aut. klinisk diætist, cand.scient.,  
mettehusted@outlook.com

Professor Heather Keller er fra University of Waterloo i Canada, og hun 
gæstede Danmark i to dage. Heather Keller har en BASc i ernæring 
fra University of Guelph, og en MSc i ernæring fra McGill University. 
Desuden har Heather Keller en doktorgrad i Epidemiologi og Biostatistik 
ved Western University. Hendes forskning har været publiceret i flere 
vigtige publikationer og peer-reviewede tidsskrifter. Heather Keller laver 
forskning omkring mad, måltider og ældre mennesker, specielt skrøbeli-
ge ældre og ældre med demens-sygdomme er et fokusområde i hendes 
forskning. 
      
M3-modellen
Modellen har sit udspring i problemerne med de skrøbelige ældres føde-
indtag (FOOD INTAKE), og netop dette er hele formålet med modellen. 
Omkring fødeindtaget er der tre faktorer, som spiller en rolle:  
MEAL ACCESS: En faktor er de ældres tilgængelighed til mad og mål-
tider. Her menes muligheden for at få noget at spise, hvilket kan være 
vanskeligt, såfremt den ældre har problemer med at tygge og synke 
maden eller har behov for hjælp til at spise. 

MEAL QUALITY: Her henvises til måltidskvaliteten, herunder smagen af, 
variationen i, og næringsstofsammensætningen af den tilbudte mad, 
som ofte skal spises igennem en længere periode. 

MEALTIME EXPERIENCE: Selve måltidsoplevelsen omhandler dels de 
sociale interaktioner med andre omkring måltidet og dels måltidsople-
velsens indflydelse på appetitten, samt selve ønsket om at indtage mad.

Rundt om disse faktorer for fødevareindtag findes flere lag af elementer, 
som har indflydelse på succesfuld fødevareindtag for de ældre menne-
sker. Heriblandt den ældre beboer selv (RESIDENT) i forhold til faktorer 
som demens-sygdom, depression, sygdomme, funktionsevnetab, medi-
cinforbrug, oral sundhed, kommunikationsevner, køn og etnicitet. Tæt 
på den ældre beboer selv er personalet (STAFF) og faktorer i forhold til 
personalet, som har indflydelse på fødevareindtaget. Det kan være antal 
af personaler, personalets uddannelsesniveau, mulighed for professionel 
støtte, f.eks. i form af adgang til diætist m.m. Hvordan og hvor den 
ældre beboer bor (HOME) har tillige indflydelse på fødevareindtaget, 
f.eks. i forhold til menuplanlægningen, madservice, spisemiljø m.m. 

Politikker og reguleringer har indflydelse på fødevareindtaget (PROVIN-
CIAL GOVERNMENT) i form af pensioner/økonomi m.m. for de ældre 
borgere.

Udvikling af M3-modellen
Professor Heather Keller gennemgik den forskning, der ligger til grund 
for modellen og som er udført i gennem de seneste mange år. Først et 
studie, hvor Heather Keller og hendes kollegaer analyserede spørgeske-
ma data fra 5073 seniorer i Ontario, Canada, med det formål at identi-
ficere risikofaktorer i forhold til kostindtag hos de ældre. Data stammer 
fra “The 1990 Ontario Health Survey” (1). Dernæst blev det afprøvet, 
om vægten kan holdes eller forbedres (vægtøgning) hos demente 
beboere i særlige plejeenheder, ved brug af en intervention med brug af 
kliniske diætister og individuel designet menu til de demente beboere 
(2). I 2003 fandt et studie risikofaktorer som vægtændring, begræns-
ning i madindtag, lav frugt og grønt indtag, problemer med tyggefunk-
tioner, problemer med madlavning og indkøb, og dårlig appetit i forhold 
til risiko for dårlig ernæringstilstand (3). 

I 2004 fandt Heather Keller, at det at være afhængig af andre i forbin-
delse med måltidsaktiviteter, såsom indkøb af dagligvarer og måltid 
forberedelse, kan påvirke fødeindtagelse hos ældre hjemmeboende (4). 
Heather Keller nævnte også det såkaldte SCREEN II valideringsstudie 
med en model for vigtige faktorer i forhold til ernæringsscreening for 
hjemmeboende ældre (5). Desuden nævnte hun et studie fra 2010 med 
27 ældre par, hvoraf én partner havde demens-sygdom, som fandt, at 
diætister, ved hjælp af fødevare-smag ninger, kan hjælpe hjemmeboen-
de ældre med at oversætte vigtige pædagogiske budskaber om mad 
i praksis (6). I udvikling af M3-Mo dellen er der også brugt viden fra 
studier om sociale relationer generelt (7-10). 

Praksis og politik i forhold til brug af M3-modellen
M3-modellen er en formel konceptuel rammemodel med det formål 
at pege på faktorer, som gør, at man får mest ud af måltidssituationen 
(Making the Most of Mealtimes) i alle tre forskellige settings, hvor ældre 
borgere bor og modtager pleje/behandling på forskellig vis. Modellen 
kan i praksis bruges til at pege på områder, som har betydning i forskel-
lige settings på ældres fødevareindtag, og på hvordan politik, regler og 
reguleringer med fordel kunne modificeres, således at de understøtter 
ældres behov for føde. Modellen har sit naturlige udgangspunkt i Cana-
da, og derfor vil ikke alle forslag være relevante i Danmark.

Making the most  
of mealtimes
Til Ældremadskonferencen på Christiansborg den 7. januar 2016 holdt Heather Keller et meget spændende oplæg 
om udvikling fra praksis til forskning af modellen ”Making the Most of Mealtimes” (M3-modellen).

ARTIKEL
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Setting: Plejecenter
For at øge fødevareindtaget på plejecenter med brug af M3-modellen 
pegede Heather Keller i oplægget på at
n   der på plejecentre, som har egen madproduktion, kan laves 

menuplanlægning i samarbejde med beboerne og deres familier,
n   sikre tilstrækkelige midler til at lave mad, som er varieret og af god 

kvalitet, 
n   sikre, at personalet er uddannet i værtsskab i forbindelse med 

måltidssituationen,
n   planlægge hjemmelignende forhold for at sikre tilstrækkelig 

tilgang til mad,
n   undgå, at regler om fødevaresikkerhed står i vejen for at skabe 

hjemmelignende forhold, og
n  sikre, den nødvendige tid til sociale relationer. 

Setting: Hospital
For at øge fødevareindtaget på hospitalsafdelinger med ældre patien-
ter, med brug af M3-modellen, pegede Heather Keller i oplægget på 
at
n   sikre, at måltiderne var fokuseret på spisning ved at sikre, at perso-

nalet har den rette indstilling,
n   fjerne mulige forstyrrelser og faktorer, som forstyrrer stemningen i 

måltidssituationen,
n   investere i fødevare- og menuplanlægning,
n   sikre valgmuligheder i forhold til fødevarer så tæt på måltidet som 

muligt og med så mange muligheder som muligt, 
n  sikre fødevaretilgængelighed mellem hovedmåltiderne, og
n   støtte patienternes opgaver omkring måltidssituationen.

Setting: Hjemmepleje
For at øge fødevareindtaget for hjemmeboende ældre borgere, med 
brug af M3-modellen, pegede Heather Keller i oplægget på at sikre 
n   tilgængelige transportmuligheder for de ældre,
n   nemt tilgængelige butikker med billige fødevarer af god kvalitet,
n   uddannelse om sund kost til ældre,
n   tilstrækkelig pension (økonomi) til kunne vælge fødevarer af god 

kvalitet,
n   forskellige måltidsprogrammer, 
n   levering af mad (madservice),
n  assistance til madlavning i hjemmet, og
n   assistance til familier i forhold til at sikre den ældres fødevareind-

tag.

Heather Keller ønsker, at M3-modellen bliver afprøvet, og hun 
fortalte derfor sidst i oplægget om fremtidig forskning. I øjeblikket 
færdiggøres et multi-side tværsnitsstudie (M3 Prevalence Study) med 
8 plejecentre i 4 forskellige provinser i Canada. I alt deltager 640 
beboere. Formålet er at finde prævalensen for indtag af utilstrækkelig 
energi, protein, mikronæringsstoffer og væske blandt beboere på 
plejecentre, og finde sammenhænge mellem faktorer som den ældre 
beboer selv (RESIDENT), personalet (STAFF), hvordan og hvor den 
ældre beboer bor (HOME), politikker og reguleringer (PROVINCIAL 
GOVERNMENT) i forhold til beboernes indtag af næringsstoffer. 

Figur “Making the Most of 
Mealtimes” (M3) (Keller H. et 
al. 2014)

M3 Conceptual Framework

Keller et al., JAMDA 2015

Professor Heather Keller                                                       
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Diætister skal være ledere
Efter hendes oplæg fik jeg mulighed for at interviewe Heather Keller. 
Jeg spurgte bl.a. om, hvordan hun ser diætisternes rolle i fremti den? 

”Diætisterne skal være ledere, forstået på den måde at de skal 
arbejde mere overordnet og prøve at få folk til at samle sig om sagen. 
Diætister har ikke hele løsningen. I Canada bliver diætister tilkaldt 
til plejecenter, hospitalsafdelinger og i private hjem. Og de kommer 
måske kun én gang. De kommer og løser et lille problem. Men det 
er nødvendigt, at de begynder at se anderledes på arbejdet, så de 
ser hele sammenhængen. Så i stedet for at se på den individuelle 
behandling af de ældre/patienterne, er de nødt til at starte med at 
tænke på, hvordan de kan influere systemet. Diætister skal tage 
lederskab og kan lave uddannelsesaktiviteter og stimulere forandring 
og på den måde få folk/personale/ældre til at begynde at tænke på 
disse problematikker. F.eks. på hospitaler er diætisterne et andet fysisk 
sted end køkkenerne, og de kommunikerer ikke særlig godt. Men 
det er nødvendigt, at diætisterne ”kommer til bordet” og får talt om 
sagen.”

I forhold til emnet ”mad som en del af behandlingen”, så spurgte jeg 
ind til forholdene for patienterne på hospitalerne i Canada:

”Vi er nødt til at begynde at se, hvordan maden på patientens 
tallerken får patienten til at gå hjem i en bedre tilstand. Det sker ikke 
i Canada lige nu. Holdningen er nærmere, at vi er nødt til at give 
dem mad, for de er her i 3 dage (indlæggelsesdage). I Canada er 
madservice på hospitalerne ikke en del af behandlingen, men blot en 
hospitalsservice.”

Jeg spurgte selvfølgelig også, om M3-modellen kan bruges til at sætte 
fokus på problematikkerne i Danmark: 

“Absolut, Ja. Både i akut-behandlingen, på plejecentre og i kommu-
nal hjemmepleje kan modellen bruges. 

I kan bruge modellen til at identificere de største problemer i forhold 
til ældres fødevareindtag i alle settings. I plejecentrene bor de ældre, 
og det er ekstra vigtigt, at de her får mad nok, for de er her i lang tid. 
Måske er det maden, personalet eller andre faktorer, som har betyd-
ning i forhold til at få mad nok, når man bor på plejecenter? Endnu 
ved man ikke, hvad det vigtigste er, som giver problemer? Brug nogle 
plejecentre i DK og undersøg, hvad der er vigtigst.” 

Til sidst spurgte jeg Heather Keller om, hvordan hun mener, at ældre i 
den canadiske hjemmepleje får viden og uddannelse om sund kost?

”De ældre hjemmeboende ved ikke, at de behøver de samme 
næringsstoffer, som da de var yngre. Endda flere næringsstoffer. De 
siger: ”Jeg har ikke appetit, og jeg arbejder ikke hårdt, så jeg behøver 
det ikke mere”. Men det gør de faktisk. De har brug for at få at vide, 
at de skal have mere vitamin D, calcium og protein, end en 50-årig 
skal have. Det er nødvendigt at få motiveret dem til at finde ud af, 
hvad de har behov for, og det er vigtigt, at de får lært, at hvis de ikke 
spiser ordentligt, så bliver de skrøbelige, får dårlige fysiske funktioner 
og kognition. Det er deres primære plejepersonale, der skal formid-
le informationen til de ældre om ernæring. Men problemet er, at 
plejepersonalet tænker på medicin først, for det er ordineret af en 
læge. Plejepersonalet skal derfor undervises i vigtigheden af ernæring. 
Desuden skal familien også opmuntre den ældre til at spise bedre, og 
her har regeringen/offentlige styrelser ansvaret for at informere. Det 
kunne være en god idé at få en informationskampagne, ligesom der 
bliver lavet for at få børn til at spise sundere. Men vi glemmer at infor-
mere de ældre. Statens regulering mod rygning, f.eks. skatteregler og 
rygeforbud i offentlige bygninger, kan ikke bruges til dette problem. 
Derfor skal der en informationskampagne til, der motiverer ældre til 
at spise bedre. Det er viden, der mangler. I Canada er seniorer ikke 
på dagsordenen hos politikere, selvom de koster samfundet mange 
penge. Der er nogle interessenter, der prøver at holde de ældre ude 
af hospitalerne og plejehjemmene, men regeringen har ikke meget 
indflydelse i forhold til provinserne i forhold til de ældres pleje, indtil 
provinserne ser, at det er en god ide at holde ældre ude af hospitaler-
ne. Der skal meget mere service til de hjemmeplejekrævende ældre i 
Canada. Enkelte steder er der lavet mad- og hjemmeservice. Men det 
er båret af ildsjæle i Canada.” 

Vil du vide mere
I Skønne Måltider til Alle Gamle (SMAG), som blev udgivet januar 
2015 af Madkulturen, er omdrejningspunktet netop M3-modellen 
(11), og derfor var professor Heather inviteret til Danmark. 

Kopier følgende link ind i din browser for at se hendes præsentation: 
http://madkulturen.dk/fileadmin/user_upload/madkulturen.dk/Do-
kumenter/Mad_til_aeldre/Konference_2016/Heather_Keller__M3_
Copenhagen.pdf

Se mere om Heather Kellers forskning her: http://www.the-ria.ca/
research-education/researchers/schlegel-research-chairs/dr-heather-kel-
ler/
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Af Eva Skoog, klinisk diætist, Nutrition & Health Manager,  
Unilever Danmark. eva.skoog@unilever.com

Mange danskere spiser for meget fedt og især for meget mæt-
tet fedt. Manglende kendskab til Fødevarestyrelsens kostråd er 
en af årsagerne. 

I marts 2015 offentliggjorde DTU Fødevareinstituttet deres store 
undersøgelse om danskernes kostvaner (Danskernes kostvaner 
2011-2013). Den viste både positive og negative tendenser. Blandt de 
negative var, at indtaget af fedt stadig er for højt, og at mange spiser 
alt for meget mættet fedt. I de Nordiske Næringsstofanbefalinger 
fra 2012 anbefales det, at max 10% af det daglige energiindtag bør 
stamme fra mættet fedt. Men DTU-undersøgelsen viser, at op mod 
95% af befolkningen spiser mere mættet fedt. Det gennemsnitlige 
billede er, at ca. 14% af energien i vores kost kommer fra mættet 
fedt. Kun 3% af befolkningen følger Fødevarestyrelsens anbefalinger, 
når det gælder et indtag på max 10% mættet fedt i kosten. Hvordan 
kan det mon være?

For Unilever, som er en stor producent af fedtstoffer - herunder Becel 
- er det interessant at få mere viden om danskernes kendskab til 
forskellige typer fedtstoffer og til de nye kostråd. Og for at lære mere 
om, hvordan vi kan hjælpe mennesker, som gerne vil træffe sundere 
valg, når det gælder fedtstoffer, besluttede vi at udføre vores egen 
undersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført af Voxmeter, og tæt 
på 1050 personer over 18 år deltog. Der var en lige fordeling mellem 
mænd og kvinder, og respondenterne var fordelt over hele Danmark.

Resultaterne fra undersøgelsen indikerer, at én af årsagerne til dan-
skernes overforbrug af mættet fedt kan være, at mange er virkelig 
forvirrede omkring fedtet - og ikke ved, hvad der er mættet og umæt-
tet fedt. Desuden svarer flere end halvdelen (55%), at de kender 
meget lidt til - eller slet ikke kender - Fødevarestyrelsens kostråd om 
mættet fedt: 

Vi oplever, at mange danskere går op i kosten og har en holdning 
til fedt. Det er godt, men der er desværre også rigtig mange, der er 
meget forvirrede pga. de mange forskellige budskaber fra forskellige 
interessenter om mættet og umættet fedt. Det skyldes bl.a., at eks-
pertrådene fra Fødevarestyrelsen og fra DTU med de officielle anbefa-
linger og videnskabeligt baserede kostråd modsiges af interessenter, 
der præsenterer sig som eksperter, men som ikke har et videnskabe-
ligt belæg for deres synspunkter og udtalelser. 

Mangel på viden, tid og inspiration 
Hver anden dansker synes, at informationer om fedt i kosten er kom-
plicerede, og hele 60% tager fejl af, hvilke fødevarer der indeholder 
umættet og mættet fedt. Næsten én ud af fire tror f.eks. at det 
umættede fedt findes i animalske mejeriprodukter. Vores undersø-
gelse viser også, at der ud over fedtforvirringen er en række andre 
konkrete årsager til, at mange ikke følger anbefalingerne om en sund 
kost. Hele 78% af de medvirkende i vores undersøgelse siger, at de 
ikke følger kostrådene pga. manglende viden. Af andre årsager næv-
nes manglende tid til planlægning af indkøb, eller manglende inspira-
tion til sunde måltider, som indeholder mere umættet fedt i stedet for 
mættet. Kun 16% siger, at de spiser efter kostrådet om fedt.

Ikke mindst børnefamilierne har store udfordringer: 40% af foræl-
drene i undersøgelsen – og tre ud af ti af samtlige adspurgte – vil 
gerne have hjælp fra en diætist til at sammensætte en kost, der følger 
Fødevarestyrelsens kostråd.

Behov for mere inspiration og konkret vejledning 
Hos Unilever har vi både en kommerciel interesse i at sælge produkter 
– og et stærkt fokus på målet om at udvikle mere bæredygtige pro-
dukter og en sundere levevis for vores forbrugere. Vi ønsker herunder 
fremadrettet at øge vores bidrag til, at forbrugerne indtager en kost 
med en mere hensigtsmæssig balance mellem mættet og umættet 
fedt. Og vi tror på, at dette sker bedst i samarbejde med ernærings-
eksperter – herunder ikke mindst diætisterne.  Udover at tilbyde 
fedtstoffer med mere umættet fedt og begrænsede mængder mættet 
fedt vil vi udvikle opskrifter på måltider med en sund fedtbalance, 
som er velsmagende og enkle at tilberede. Og for også at nå de unge 
og familier med børn, har vi indledt samarbejder med flere livsstils-
bloggere og inspireret dem til at udvikle opskrifter med en sundere 
fedtprofil, som de deler med deres følgere. Endelig udvikler og distri-
buerer vi materialer, hvor vi henviser til næringsstofanbefalingerne og 
kostrådene. Vi mener, at der er behov for en mere målrettet indsats 
på tværs af industrien, myndighederne og det ernæringsprofessio-
nelle miljø, hvis målet er en bedre viden om og mere hensigtsmæssig 
forbruger adfærd i relation til kostrådene. Find vores opskrifter på: 
www.becel.dk. 

ARTIKEL

Fedtet forvirrer

n   Skær ned på dit forbrug 
af mættet fedt. 

Vælg planteolier, fx rapsolie 
og olivenolie, flydende 
margarine og blød margarine 
i stedet for smør, smør-
blandinger og hård margarine. 
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Af Kim Ustrup, klinisk diætist, cand. scient. klinisk ernæring,  
Steno Diabetes Center, kvsu@steno.dk 

På SDC behandles ca. 5500 diabetespatienter. Disse fordeler sig no-
genlunde ligeligt i antallet af patienter med type 1 og type 2 diabetes. 
I afdelingen for Mad og Ernæring på SDC varetages ca. 2500 indi-
viduelle vejledninger og 40-50 kurser årligt.  Der udbydes primært 
kurser i kulhydrattælling og hjælp til vægttab med et praktisk afsæt. 
Vi arbejder løbende på udvikling og kvalitetssikring, så vi kan tilbyde 
vores patienter den bedste evidensbaserede diætbehandling. 

Tal på diabetes 
Ved udgangen af 2012 havde 320.545 danskere diagnosen diabetes. 
Heraf havde 80 % type 2 diabetes, 10 % type 1 diabetes og 10 % 
anden diabetes form (MODY-LADA)(1). 
Antallet af personer med især type 2 diabetes er stærkt stigende med 
en fordobling indenfor de seneste 10 år. Prognoser forudsiger, at 
denne udvikling vil forsætte i de kommende år (2). 
Årsagen til stigningen blandt personer med type 1 diabetes er fortsat 
uafklaret, mens en mere stillesiddende livsstil og usunde madvaner 
kombineret med en arvelig disposition kan forklare stigningen i antal-
let af personer med type 2 diabetes.  
Det skønnes, at omkring 200.000 danskere går rundt med en ikke 
diagnosticeret type 2 diabetes, og at op imod 750.000 danskere har 
prædiabetes (forstadier til type 2 diabetes). Heraf vil 30-40 % udvikle 
diabetes 2 inden for de næste 3½ år (1).
Diabetes, og diætbehandlingen heraf, ser altså ud til at være en vok-
sende byrde for vores sundhedssektor.

Diætbehandlingen i går
Kosten til diabetespatienter har gennem tiden fulgt de officielle 
kostanbefalinger. Dog har den i høj grad afspejlet de medicinske 
behandlingsmuligheder, som har været til rådighed.
Inden insulinen blev opdaget i starten af 1920, var der ingen medicin-
ske behandlingsmuligheder. Derfor var diabetes en akut og livstruende 
sygdom. 

Den tidligste diæt, vi kender til, er sultediæten. 
Sultediæten blev udviklet på baggrund af de observationer, den 
franske læge Bouchardat gjorde under den fransk-preussiske krig i 
1870-1871. Her oplevede han, at mennesker med diabetes fik det 
bedre som følge af mangel på mad. Sultediæten var derfor simpel og 
bestod af faste og mennesker i permanent underernæring. 
I starten af 1900-tallet var man bevidst om, at det primært var kulhy-
draterne, som fik blodsukkeret til at stige, hvorfor disse blev bandlyst 
fra diæten.

FOKUS

Diætbehandling  
af diabetes i takt med tiden

I anledning af dette nummers fokus på diabetes har Diætisten opfordret Steno Diabetes Center (SDC)  
til at give en opdatering og et bud på diætbehandlingen af diabetespatienter før, nu og i fremtiden

Kogebog anno 1915 (4), hvor savnet af mel til jævning af 

maden tilgodeses med dette forslag.
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Som Louise Nimb meget smukt beskriver det i sin kogebog: ”Læger ne  
anordne nærende fede og kraftige Fødemidler, som ikke maa inde-
holde Kulhydrater” og videre ”Anvendes Fløde maa det altid være af 
den bedste og tykkeste, den saakaldte Piskefløde, som hovedsagelig 
bestaar af Fedtstof, der er særlig gavnlig for Patienterne at nyde. Tynd 
Fløde og Mælk indeholder en Del Mælkesukker, der ikke tåles”. 
      
Opdagelsen af insulin var et kvantespring, der gjorde, at mennesker 
med diabetes nu kunne overleve. Diæten var dog stadig meget streng 
og ensidig, indtil ombytningsdiæten blev introduceret i starten af 
1950 (1,3). 

Ombytningsdiæten gik kort fortalt ud på at dele kosten op i seks for-
skellige fødevaregrupper: stivelse, frugt, mælkeprodukter, grøntsager, 
kød og fedt. En defineret portionsstørrelse eller ”ombytning” fra hver 
fødevaregruppe indeholdt den samme mængde kalorie, gram fedt, 
protein eller kulhydrat. 
Et eksempel, som mange af vores ”gamle” patienter ofte stadig hu-
sker er, at et æble svarer til en halv banan.
Med ombytningsdiæten kunne diætisten lave en simpel plan, hvor 
patienten kunne spise et givent antal portioner fra hver af de seks 
fødevaregrupper til hvert måltid. Ombytningsdiæten er blevet videre-
udviklet flere gange siden 1950’erne (5,6).

Diabetesdiæten i dag
Tidligere skulle diabetespatienten lære at følge en meget specifik 

diæt, mens vi i dag tager udgangspunkt i den enkelte patients liv og 
madvaner. Det er ikke længere diæten, der styrer patientens madva-
ner. Vi arbejder henimod, at patienten selv tager ansvaret og magten 
over deres mad- og spisevaner, så de opnår de optimale behandlings-
mål for deres diabetes og samtidig kan opnå den bedste livskvalitet. 
Ser man på de specifikke kost- og ernæringsanbefalinger for patienter 
med type 1 og type 2 diabetes, adskiller de sig ikke specielt fra de 
generelle anbefalinger for raske, hvorfor diætbehandlingen som 
udgangspunkt følger de officielle 10 kostråd.  

Type 2 diabetes
Som tidligere nævnt, er antallet af type 2 diabetes patienter stigende, 
og ca. 80 % af disse patienter er overvægtige (1). 
Det estimeres, at overvægt og fedme er ansvarlig for 80 % af tilfælde-
ne af type 2 diabetes. 
Dette udelukker dog ikke, at en normalvægtig person med en sund 
livsstil kan udvikle diabetes, såfremt personen er genetisk disponeret. 
Omvendt kan man også være disponeret for udvikling af type 2 dia-
betes, uden at diabeten bliver manifest, såfremt normalvægt og sund 
livsstil opretholdes.

Hovedparten af de type 2 diabetes patienter, som henvises til et 
diætistforløb, vil derfor have behov for at tabe i vægt. Et moderat 
vægttab på 5-8 % har vist sig at reducere insulinresistens og blodtryk 
samt forbedre den glykæmiske kontrol (7-9).

Fuld fokus i Foodlab.
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Desværre peger noget forskning på, at et vægttab på 5-8 % hos 
overvægtige type 2 diabetes patienter gennem ændret livsstil ikke er 
tilstrækkeligt til at reducere afgørende endepunkter som risiko for 
kadiovaskulær sygdom, blodpropper eller mortalitet (8).

Når det drejer sig om kostmodifikationer til at opnå et vægttab, kan 
det ikke anbefales at anvende en “one-size-fits-all” tilgang til kosten. 
Ifølge den seneste evidens for kostbehandling af overvægt ved 
diabetes er der ikke belæg for at anbefale en specifik makronærings-
stofsammensætning til at opnå et vægttab. Det væsentligste er, at det 
samlede energiindtag reduceres. 
Dette har vist sig at være muligt gennem flere forskellige kosttyper, 
herunder eksempelvis Mediterranean diet (Middelhavskost), Nordic 
Diet, LCHP diet (LowCarb HighProtein) og fedtreduceret kost (7).

På SDC forsøger vi derfor i størst mulig omfang at lade det være op 
til den enkelte patient at vælge den kosttype, som passer bedst til 
patientens præferencer og levevis. 

Noget tyder på, at både insulin- og tabletbehandlede type 2 diabe-
tespatienter kan opnå en forbedret glykæmisk kontrol ved at blive 
uddannet i basal kulhydrattælling (10,11), en metode som omtales i 
næste afsnit.

Type 1 diabetes
Med de hurtigtvirkende måltidsinsuliner er det blevet muligt for 
patienter i denne behandling at opnå øget frihed og mulighed for 
variation i indholdet, samt antallet af dagens måltider, ved hjælp af 
kulhydrattællingsprincippet (16,17).
Kulhydratælling går, kort fortalt, ud på at tilpasse mængden af insulin 
med mængden af kulhydrat i det givne måltid.
På SDC arbejder vi med to niveauer af kulhydrattælling. Patienter 
opfordres altid til at starte med ”basal” og sidenhen ”udvidet” 
kulhydrattælling, hvis behov, motivation og personlige ressourcer er 
tilstede. 

1.    Basal kulhydrattælling 
Patienten lærer at identificere kulhydrater samt estimere mæng-
den af kulhydrat i enkelte fødevarer og sammensatte måltider.

2.    Udvidet kulhydrattælling 
Patienten lærer at udregne forholdet mellem mængden af kulhy-
drat i maden og mængden af insulin svarende hertil. 

Når vi opstarter kulhydrattælling med vores patienter, oplever nogle 
det som et skridt tilbage til ”gamle dage”, dengang hvor maden skul-
le vejes og måles, for at kulhydratmængderne kunne fastslås.
Derfor er det vigtigt at pointere overfor patienten, at kulhydrattællin-
gen gerne skal munde ud i et mere fleksibelt og varieret måltidsmøn-
ster. Kulhydrattælling bør opfattes som et værktøj, der gør det muligt 
for patienten at spise det, patienten ønsker, så længe han/hun blot 
ved, hvad der spises. 
Kort sagt større frihed til at vælge mad til eller fra. 
Kulhydrattællingen handler meget om træning af øjemål. Dette for-
søger vi at integrere med ”hands-on” undervisning, hvor patienterne 
ved hjælp af praktiske øvelser træner øjemål og tæller kulhydrater. 

Kurser på SDC
På SDC udbyder vi kurser i kulhydrattælling og vægttab. Kurserne er 
patientcentrerede, gruppebaserede forløb med mulighed for afprøv-
ning af tingene i praksis, guidet af kliniske diætister som undervisere. 
De fleste kurser er valgfri, men enkelte er obligatoriske, f.eks. er gen-
nemført kursus i basal kulhydrattælling obligatorisk for patienter, som 
er indstillet til at få insulinpumpe. Gruppebaserede coachende forløb 
har generelt vist sig at have en positiv effekt på diabetes self-manage-
ment, vægt og glykæmisk kontrol (12-15).  
I både skriftlige og mundtlige evalueringer af vores kurser beskriver 
vores patienter ofte, at gruppeundervisningen og muligheden for at 
møde ligesindede er meget givende. 
Vi oplever som sundhedsprofessionelle, at patienternes indbyrdes 
snakke og vejledning tillægges større værdi med større sandsynlighed 
for, at patienterne får implementeret kostændringer i praksis  
derhjemme.
Kurserne er endvidere med til at styrke og udvikle diætistgruppens 
kompetencer, ligesom det giver en højere grad af forståelse for den 
enkelte patients problemstillinger og behov.  

Fremtidens diætbehandling
Ingen ved, hvad fremtiden bringer, selvom nogen påstår, at fremtiden 
allerede er over os.
Vi har i de seneste år set en hastig udvikling indenfor det teknologiske 
område, som heldigvis ikke er gået diabetesbehandlingen forbi.  Der 
er kommet apps, som ved hjælp af billeder kan gøre det nemmere for 
patienterne at tælle både kulhydrater og kalorier. 

Udviklingen af insulinpumper, apparater til måling af blodsukker, både 
som punktmålinger og kontinuerlige blodsukkermålinger, der kan stå 

Kursister træner og udfordrer hinandens øjemål på kulhydrattællingskursus i Steno FoodLab    
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alene eller arbejde sammen med en insulinpumpe, gør livet nemmere 
for mange af vores patienter. Vi skal derfor hele tiden være klar til at 
følge og sortere i kvaliteten af en stadig større strøm af information, 
som også er let tilgængelig for vores patienter.    

Som det fremgår af beskrivelsen af vores diætbehandling i dag, har 
vi hele tiden fokus på at målrette diætbehandlingen til den enkelte 
patient.

I fremtiden vil vi sandsynligvis få endnu større mulighed for at indivi-
dualisere diætbehandlingen med en kortlægning af genetikken og de 
såkaldte metabolitter. Dette kan give mulighed for tidligere opsporing 
og behandling af diabetes og en forebyggende indsats, hvor kost og 
livsstilsomlægning forhåbentlig kan komme til at spille en markant 
rolle (18,19). 

Tarmens mikrobiota er ligeledes et nyt og spændende område. Her 
kan vi i fremtiden blive meget klogere på, hvordan vi kan sammen-
sætte kosten for at opnå en optimal pro- og præbiotisk effekt, som 
måske kan hjælpe med at mindske udviklingen af fedme og type 2 
diabetes (20,21).

Fælles for vores ”diæt” i dag og fremtidens ”diæt” er nok, at med 
en sund og varieret kost, med afsæt i de officielle kostanbefalinger, er 
man hjulpet godt på vej, både når vi snakker forebyggelse og behand-
ling af diabetes.
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PhD. Institut for Klinisk medicin, Aarhus Uni-
versitet, per.bendix.jeppesen@clin.au.dk

Kostens betydning i forhold til befolkningens 
sundhedstilstand har været anerkendt siden 
oldtiden. Hippokrates (460-377 f.kr), også 
kaldet ”medicinens fader”, er kendt for 
at være den første, der separerede læge-
videnskab fra religion og argumenterede 
for, at sygdomme ikke var en straf påført af 
guderne, men snarere et produkt af faktorer 
fra vores omgivelser som kost og levevis. Kort 
sagt var hans terapeutiske tilgang baseret 
på, hvad han benævnte som ”vis medica-
trix naturae”, (”den helbredende kraft af 
naturen”). Man kan godt i dag undre sig 
over, at man ikke før har tænkt over, at vores 

kost og levevis hænger sammen med den 
generelle sundhedstilstand. Vi ved i dag, at 
en sund kost hjælper med at beskytte mod 
fejlernæring i alle dens former samt velfærds-
sygdomme, men den nøjagtige sammensæt-
ning af en sund, afbalanceret kost vil variere 
afhængigt af de individuelle behov; f.eks. 
alder, køn, livsstil, grad af fysisk aktivitet mm. 
I næsten alle de generelle kostanbefalinger,  
der eksisterer, er bekymringen ofte, at vi ikke 
spiser nok grøntsager og kostfibre såsom kål 
og rodfrugter - dette på trods af, at der er 
klare beviser på en beskyttende effekt mod 
udvikling af bl.a. type 2 diabetes og hjerte-
karsygdomme (1-3). Typer af kål og rodfrug-
ter udgør en stor del af den daglige kost i 
adskillige europæiske lande og er en vigtig 
ingrediens i det nye nordiske køkken (4-5).  

Der forskes forsat i effekten af plantebaseret 
kost, rig på vitaminer, mineraler og fibre og 
dets indflydelse på forebyggelse og lindring 
af sygdomme. I den forbindelse har man 
ikke haft tilstrækkeligt fokus på indholdet af 
naturlige fyto-kemikalier (sekundære meta-
bolitter) med potente bioaktive egenskaber 
som f.eks. glukosinulater, polyfenoler, antho-
cyaniner, polyacetylener, flavoner osv. Kål og 
rodfrugter er fra naturens side programmeret 
til at producere sine egne plantebeskyttel-
sesmidler (sekundære metabolitter), som er 
plantens forsvar mod at blive spist af dyr/
insekter samt angrebet af bakterier/svampe. 
Mange af disse forbindelser smager ofte 
bittert, så ingen har måske stor lyst til at spise 
dem. Den komplekse blanding af sekundæ-
re metabolitter, der er fundet i forskellige 
grøntsager, har vist at have både additive og 

Gamle sorter af bitre grønsager 
øger sundhedstilstanden  
hos type 2 diabetikere

FOKUS
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synergetiske virkninger og besidder evnen til 
at interferere med cellulære funktioner helt 
ned på genniveau og dermed ændre cellulær 
metabolisme på forskellige måder. De samme 
metaboliske påvirkninger, som man faktisk 
kan se sker ved indtagelse af forskellige 
lægemidler. 

Historisk har vi gennem forædling mistet 
mange af disse essentielle bitterstoffer, der 
findes i f.eks. grønsager. I gamle dage fand-
tes et hav af forskellige sorter, som voksede 
under vekslende forhold i private kålhaver 
og landbrug, men dette ændrede sig med 
indførslen af standardiserede kulturplanter. 
I midten af 1800-tallet og frem sker der en 
ændring af landbruget, og vi kommer til et 
mere industrialiseret landbrug. Her udvælger 
man de råvarer, der kan holde sig længst tid, 
ikke er så modtagelige overfor sygdomme, 
giver det største udbytte og endelig kræver 
mindst mulige ressourcer at dyrke. Denne 
ensretning af landbrugsproduktionen med-
fører, at man fjerner mange smagsnuancer 
af f.eks. kål og rodfrugter. Det handler om, 
at man skal producere en vare, som dansker-
ne vil købe, idet der sker en ændring fra et 
bondekøkken til et mere forbrugerorienteret 
køkken. Så man vælger at producere nogle 
råvarer, som danskerne synes smager godt 
- ikke for sure eller beske, men tværtimod 
mere milde og søde i smagen, og derved 
lettere at spise.  

Nærværende forskerteam ved Aarhus Uni-
versitet, Institut for Klinisk Medicin har sat 
sig for at undersøge, om vi historisk gennem 
forædling og udvalg af sødere sorter har 
mistet disse vigtige bitterstoffer, der giver 
en sundhedsgavnlig/sundhedsfremmende 
effekt. Ligeledes at undersøge, om de gamle 
sorter af kål og rodfrugter har nogle unikke 
sundhedsfremmende effekter, qua et højere 
indhold af disse bitre sekundære metabolitter 
i forhold til moderne sorter. I MAXVEG stu-
diet blev netop disse sundhedsmæssige ef-
fekter - ved et højt dagligt indtag af udvalgte 
gamle sorter af bitre og stærkt smagende 
grøntsager - undersøgt på type 2 diabetikere. 

Til sammenligning undersøgte man ligeledes 
de sundhedsmæssige fordele ved tilsvarende 
indtag af grøntsager med mild og sød smag, 
også benævnt som moderne grøntsager, der 
kan købes i ethvert supermarked. Inter-
ventionen blev udført som et 3-måneders 
randomiseret, kontrolleret, parallelt studie 
involverende 92 type 2 diabetikere. Studiet 
blev udført i et samarbejde mellem Sygehus 
Vendsyssel, Center for Klinisk forskning og 
Aarhus Universitet. Grøntsagerne blev dyrket 
på Forskningscenter Årslev, Aarhus Univer-
sitet og transporteret til Sygehus Vendsys-
sel (Hjørring Sygehus), Center for Klinisk 
Forskning, hvor den kliniske del blev udført. 
De udvalgte grøntsager bestod af forskellige 
kåltyper som grønkål; bl.a. den bitre ”Halv-
høj kruset Konserva”, hvidkål ”Dural” og 
rodfrugter som selleri ”Balder Maskot”, bitre 
gulerødder som ”Valoria” m.fl. Mere end 
350 type 2 diabetikere ønskede at medvirke 
i studiet, hvoraf 92 blev optaget. Deltagerne 
blev tilfældigt fordelt i 3 forskellige grupper, 
hvor 2 af grupperne skulle indtage 500 g 
grøntsager pr dag -  enten de bitre og stærkt 
smagende grøntsager (gamle sorter), eller 
milde og sødt smagende grøntsager (moder-
ne sorter), og endelig den sidste gruppe, der 
skulle spise en normal kost (ca. 120 gram 
grøntsager/dag). Frøene til de bitre og stærkt 
smagende grøntsager stammer fra den Nor-
diske GenBank. 

Før og efter interventionen gennemgik alle 
deltagere en oral glukose tolerancetest 
(OGTT), 24-timers blodtryksmålinger, en 
DEXA scanning for at bestemme kropsfor-
delingen af fedt og muskler, og endeligt 
blev der taget adskillige blodprøver i løbet 
af perioden. Resultaterne er p.t. underlagt 
publikationsprocessen hos et anerkendt 
international tidsskrift, hvorfor de endelige 
resultater vil blive offentliggjort i Diætisten 
senere på året. Det vi kan røbe er, at resulta-
terne efter 12 ugers intervention viste, at de 
bitre og stærkt smagende grøntsager forår-
sagede klart den største effekt på forbedring 
af blodsukkeret, bA1c, kolesterol, vægt samt 
insulinfølsomheden. Det mest markante var 

den ændrede kropsammensætning, hvor de 
bitre og stærkt smagende grøntsager var i 
stand til at reducere helkrops fedtprocenten 
betydeligt, mens der ingen forskel var hos 
de moderne søde og milde grønsager samt 
kontrolgruppen, der skulle ændre deres kost. 

En spørgeskemaundersøgelse, der også ind-
gik i studiet, viste også, at man var i stand til 
at ændre markant på deltagernes kostvaner, 
hvor man ligefrem kunne opleve en regulær 
afhængighed af de bitre og stærk smagende 
kål og rodfrugter, oftest på grund af intensiv 
mæthedsfornemmelse og fyldige aroma. Stu-
diet har givet forskerne noget at tænke over, 
som måske kan være med at revolutionere 
vores opfattelse af de fødevarer, vi indtager, 
så der i fremtiden fokuseres mere på kvalitet 
end kvantitet, når vi taler fødevareprodukti-
on, og ikke mindst diversiteten grøntsager.  

Generelt spiser vi i dag for meget, for hurtigt 
og forhastet, samtidig med at vi i øjeblikket 
ser, at alle vores fødevarer bliver sødere og 
sødere, da det er nemmere at få folk til at 
spise noget, der er lidt sødt. Det er mere 
problemfrit for forbrugeren, som ikke skal 
forholde sig til så meget. Konsekvensen ved 
kun at spise det søde og milde smagende og 
det, der mangler det syre, salte og det bitre, 
er manglende mæthedsfornemmelse. Måske 
dette er medvirkende til den overvægt, vi i 
dag ser vores moderne samfund.  

Selv om MAXVEG studiet klart viste, at de 
gamle sorter, der var mere bitre og stærke 
i smagen, havde størst effekt på diabetiske 
og kardiovaskulære risikofaktorer, så viste 
studiet også med al tydelighed, at det stadig 
er meget sundt at spise grøntsager, selvom 
de ikke tilhører de bitre gamle sorter. Dem 
må vi desværre vente lidt på endnu. 
I forbindelse med MAXVEG projektet 
er der lavet 4 kortfilm til undervisnings-
brug, som kan downloades med følgen-
de link: https://vimeo.com/80095543; 
https://vimeo.com/80193548; https://
vimeo.com/80111622; https://vimeo.
com/80095544.
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Diabetestyper
Diabetes deles traditionelt op i to typer: 1. Den sjældnere Type 1 
(TD1), insulinkrævende, hvor insulinproduktionen er nedsat i bugs-
pytkitlens beta-celler, og hvor patientenerne kan dø, ofte i en ung 
alder, hvis de ikke behandles med insulin. 2. Den langt hyppigere, 
Type 2 (T2D), hvor følsomheden for insulin i vævene er nedsat, og 
hvor ændret diæt og øget legemlig aktivitet kan øge følsomheden 
og forbrændingen, og i bedste fald ligefrem få sygdommen til at gå 
tilbage. Er det ikke nok, kan medicinsk behandling med tabletter som 
Metformin eller evt. insulininjektioner blive nødvendigt. En 3. type, 
nært beslægtet med type 2, er graviditets diabetes, som forsvinder 
efter graviditeten, men ofte kommer tilbage efter nogle år i form af 
T2D uden samtidig graviditet.

Diabetes, et globalt sundhedsproblem
Indtil 2011 betragtede verdenssamfundet diabetes og andre ik-
ke-smitsomme sygdomme blandt andet hjerte-karsygdomme, kronisk 
obstruktiv lungesygdom og mange kræftsygdomme som et problem 
især for den vestlige verden; for T2D’s vedkommende overvejende 
et problem for den ældre, overvægtige del af befolkningen, jævn-
før den forældede betegnelse ’gammelmands sukkersyge’. På FN’s 
generalforsamling i 2011 vedtog alle FN’s medlemslande en vigtig 
deklaration om ikke-smitsomme sygdomme (1), non-communicable 
diseases (NCD), som fastslog, at NCD, herunder diabetes og særligt 
T2D, ikke kun er et problem for den vestlige og ældre del af verdens 

befolkninger. Omkring 75% af T2D forekommer i lav-og mellem-ind-
komstlande, dvs. i de lande som stadig defineres som udviklingslande 
eller som nylig har været det, herunder store folkerige nationer som 
Brasilien, Indien, Indonesien og Kina – og måske mest overraskende 
også mange lande i Afrika. Diabetes’ hastige stigning gør, at den kan 
kaldes en epidemi. Ca. 415 millioner (mio) mennesker menes at leve 
med diabetes aktuelt, ca. 1,5 mio dør årligt af diabetes, og om 25 år 
forventes 642 mio at skulle leve med diabetes (2).

Årsager og risiko for diabetes
Overvægt og lav fysisk aktivitet er veldokumenteret som medårsag 
til TD2 i Amerika og Europa, hvor den største del af diabetes- og 
”livsstilssygdoms” forskning og undersøgelser hidtil har foregået. Det 
samme gælder misbrug af tobak og alkohol. I Mellemøsten, hvor en 
eksplosiv udvikling af T2D er i gang, ses også en klar relation mellem 
overvægt og risiko for TD2. Groft sagt kan 80-90% af alle T2D-tilfæl-
de relateres til overvægt i disse dele af verden. Men i Sydøstasien og 
Afrika, hvor nogle af verdens største og hurtigst voksende befolknin-
ger findes, er ’kun’ 30-50% af T2D ramte overvægtige (3). Vægtre-
duktion gennem diæt og øget motion mod den magiske BMI grænse 
på 25 vil ikke have samme effekt som i den vestlige verden. Hvorfor 
kan T2D i store dele af verden, særligt u-lande og hurtigt udviklende 
lande, ikke alene forklares ud fra overvægt, alkohol og tobak? 

Arv, miljø – eller…
Årsager til sygdomme tilskrives ofte arv og/eller miljø. Hvis miljø dvs. 
livsstil og levevilkår, der fører til overvægt, ikke alene kan forklare 
’livsstilssygdomme’ som T2D og blodtryksforhøjelse, kunne arvelighed 
dvs. genetiske mekanismer tænkes at være ansvarlige. Der er påvist 
en række gener, som disponerer til T2D i den vestlige verden og også 
i Kina, men samlet kan de højst forklare 5-10% af T2D. En undtagelse 
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er et nyligt påvist gen, der ses hos 15-20% af grønlændere med T2D.  
I nogle hurtigt udviklede lande, som Indien, er T2D og GDM fordoblet 
eller tredoblet i løbet af en generation. Det ligger næsten i ordene 
”gener/generation”, at det tager generationer, før særlige risikogener 
eller mutationer bliver så hyppige, at det afspejler sig i sygdomssta-
tistikker. Udvælgelse af sygdomsgener forklarer altså heller ikke den 
voldsomme vækst af T2D og GDM. 

Også i den vestlige verden kan T2D og forhøjet blodtryk forekomme 
uden særlig risikofyldt livsstil eller oplagt arvelighed. To englænde-
re, Hales og Barker (4), undrede sig over, at nogle mænd i England 
og Wales ramtes hyppigere af T2D og hjerte-karsygdomme, end de 
’havde fortjent’ i forhold til deres livsstil og familiehistorie. De gik bag-
læns i mændenes livshistorie uden at kunne finde forklaringer, indtil 
de nåede til fødslen. Her havde de måske forventet at finde årsagen 
til uforklaret T2D, i form af høj fødselsvægt. For det er velkendt, at 
børn født store, makrosomiske, har en øget risiko for T2D, ligesom 
deres diabetiske eller overvægtige mødre. Overraskende fandt Hales 
og Barker, at også mænd med lav fødselsvægt havde øget risiko 
for T2D. Hales og Barker fremsatte derfor hypotesen, at manglende 
næring, ilt eller infektion i svangerskabet kan ’programmere’ børnene 
til at holde på energien også efter fødslen: De bliver ’sparsommelige’ 
(’thrifty’ på engelsk). Hvis barnet vokser op i sparsomme omgivelser, 
med begrænset kalorieindtagelse og hårdt fysisk arbejde, passer 
deres programmering eller fænotype fint. Men indtager de blot en 
moderat rigeligere, men usundere kost og får et mere stillesiddende 
arbejde, vil ’sparsommeligheds’ fordelen blive til en risiko, og T2D 
kan blive resultatet, endda i en yngre alder og ved lavere BMI og/eller 
uden eksessiv tobak- eller alkoholindtag. Hales og Barker kunne også 
vise, at omgivelser som i tidligere tiders England med underernæring, 
mange infektioner og høj børne- og mødredødelighed hænger sam-
men med T2D og hjerte-kar sygdomme tre-fire generationer senere. 
Også korterevarende forværringer af levevilkår som under ’Den store 
Sult’ i vinteren 1944/45, hvor gravide kvinder i Holland levede på et 
minimum, har 40-50 år senere vist sig at medføre uforholdsmæssig 
høj forekomst af T2D og hjerte-kar sygdomme blandt overlevende, 
særligt afkom af de mest udsultede mødre. Lav fødselsvægt ses også, 
når to - eller flere - fostre konkurrerer om næring og ilt. Ofte vejer 

den ene tvilling mere end den anden ved fødslen. Hvis tvillingerne er 
enæggede, vil de pr definition have samme gener, og har de samme 
levekår og livsstil, når de vokser op, skulle de have samme risiko for at 
udvikle T2D. Danske undersøgelser har klart vist, at T2D overvejende 
ses hos tvillingen med den laveste fødselsvægt, og da begge tvillinger 
har ens gener, og hvis de efter fødslen har haft ens miljø, må det 
være miljøet før fødslen, i livmoderen, der har øget risikoen for den 
mindste tvilling (5). 

Underernæring, undervægt, uligevægt og u-lande
Ligheden mellem mange u-landes levekår og Englands for 100 år 
siden eller Hollands for 70 år siden med underernæring, mange infek-
tioner og høj børne- og mødredødelighed, gør det naturligt at over-
veje, om T2D epidemien i u-lande og tidligere u-lande kan have sam-
menhæng med programmering i fosterlivet til tidligere levekår, som 
passer dårligt til dem, de møder i hurtigt udviklende samfund. Mens 
den vestlige verden har haft flere generationer til at tilpasse sig, har 
børn og unge i de hurtigst udviklende lande i syd og øst haft knapt 
en generation til at vænne sig til urbanisering, mere usund kost, stil-
lesiddende liv, og røg – både fra tobak, trafik og køkkener -  foruden 
opbrud i familiemønstre og sociale netværk. Nogle undersøgelser fra 
Indien og Kina har bekræftet, at føtal programmering til et hårdt og 
sparsomt liv kan aflæses i kroppens sammensætning. Børnene fødes 
med lav fødselsvægt med relativt mindre muskelmasse og højere 
fedtindhold, populært kaldet ’tynd-fede’. Deres evne til at omsætte 
glukose kan være tilstrækkelig, så længe børnene vokser op, som 
de er programmeret til, men ikke, hvis livsstil og levekår forandres 
for meget og for hurtigt. Nogle undersøgelser af afkom fra Hollands 
Store Sult, tvillingeundersøgelser og andre studier af andre børn med 
lav fødselsvægt har ligeledes bekræftet, at børnene kan være født 
med relativ insulinresistens, som vi netop ser ved T2D. Denne skyldes 
ikke ændringer i generne, men i deres funktionsevne. Aktiviteten af 
insulingenerne bremses af nogle simple molekyler, methylgrupper, der 
binder sig til særlige hængsler i generne (C-G-hængsler), som svar på 
manglende næring eller ilt i føtal livet (i svangerskabet). Populært sagt 
trædes der på insulinsekretionsbremsen. Herved kan fostret undgå 
at blive født for tidligt eller blive aborteret, men resultatet er lav 
fødselsvægt. Forandringerne sker altså ikke inde i generne – det ville 
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have været genmutationer - men ovenpå generne. De kaldes derfor 
epigenetiske forandringer. Det store spørgsmål er nu, om disse methy-
leringsbremser (og andre lignende forandringer omkring generne) 
hænger fast eller kan løsnes, når de ikke længere er hensigtsmæssige. 
Hvis barnets mor tidligt må erstatte modermælk med sutteflaske og 
madebarnskost, og hvis det vokser op i mere rige eller rigeligere, men 
ofte usunde omgivelser, hvad angår kost og fysisk aktivitet, er det 
ikke længere en fordel at have ’sparsommelige’ epigener. Det er vist 
både hos hollændere efter Den Store Sult og hos danske tvillinger, og 
i nogle undersøgelser i Indien (6). Sammen med kolleger i Danmark, 
Sverige og Tanzania er forfatteren i gang med en stor undersøgelse 
af, om anæmi (blodmangel) og malaria i svangerskabet, som jo begge 
kan medføre lav fødselsvægt, også medfører programmering af bør-
nene, så de bliver mere modtagelige for T2D og blodtryksforhøjelse, 
hvis de vokser op i lidt rigeligere omgivelser end deres mødre. 

Muligheder for tidlig forebyggelse af diabetes i u-lande
Mange u-lande har store sundhedsproblemer, som overskygger ’livs-
stilsygdommene’ T2D og hjerte-kar sygdomme. Bekæmpelse af høj 
mødre- og børnedødelighed, underernæring, malaria, HIV, tuber-
kulose får derfor første prioritet, både af u-landene selv og de lande 
og organisationer, der yder bistand. Selvom FN som nævnt tidligere 
nu erkender, at også u-lande og hurtigt udviklede lande har en stor 
sygdomsbyrde af ikke-smitsomme sygdomme, NCD, vil kampen om 
de  sparsomme midler til sundhedsfremme og sygdomsbekæmpelse 

ofte ende negativt for T2D. En undtagelse er en stor dansk ikke-stats-
lig organisation, World Diabetes Foundation, der siden 2002 har ydet 
støtte til diabetes bekæmpelse i u-lande med ca. 65 mio kr. om året, 
men ser man på Verdenssundhedsorganisationen WHO, gik i 2005 
under 1% af dens budget til NCD inklusive diabeteskontrol. En vej 
frem kunne være at udnytte de sparsomme ressourcer bedre. For diæ-
tister er indsats mod både under- og overernæring allerede praksis; 
amning har gunstig effekt på både under- og overernæring – også for 
moderen, og beskytter samtidig barnet mod infektioner. Og hvis det 
holder stik, at lav fødselsvægt på grund af underernæring, malaria og/
eller anæmi i svangerskabet på længere sigt kan øge risikoen for T2D 
og hjerte-kar sygdomme, vil en forstærket indsats for bedre svan-
gerforsorg have en dobbelt gunstig effekt. Tænk, hvis forebyggelse 
af malaria i svangerskabet kan forebygge T2D hos barnet 20-30 år 
senere!

Nylig forskning har også bekræftet, at diabetes øger risikoen for 
tuberkulose, som en tredjedel af verdens befolkning huser; formentlig 
kan tuberkulose også udløse diabetes hos disponerede. Den såkaldte 
dobbelte byrde af smitsomme og ikke smitsomme sygdomme og af 
under- og overernæring indeholder også dobbelte muligheder for 
bekæmpelse og sundhedsfremme, når blot sundhedspolitikere og 
sundhedspersonale – og befolkningerne, der må medinddrages – 
forstår at forbinde og finde løsninger, frem for at tænke snævert og 
agere separat (7).

Nordic Sugar A/S  |   Langebrogade 1  |   1014 København K

FAKTA OM SUKKER & SUNDHED 
Næsten dagligt læser vi om sundhed i medierne ofte i 
forbindelse med mad. Der refereres til nye undersøgelser,
og eksperter udtaler sig. Men ikke alt i sundhedsdebatten
er lige videnskabeligt velfunderet. 

Det vil vi gerne gøre noget ved! 

Derfor forsøger vi med denne brochure at besvare en række 
typiske spørgsmål om sukker for at bidrage til en mere 
nuanceret debat.

Hvor meget ved
du om sukker?

Brochuren kan downloades eller bestilles uden beregning på www.perspektiv.nu
Klik på ”publikationer” og ”informationshæfter”.
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Af Birgit Schelde, Medicinsk Endokrinolo-
gisk afd. MEA, Aarhus Universitetshospital, 
birgitje@rm.dk

I midten af oktober var jeg i Dubai sam-
men med kolleger fra mit diabetesteam 
for at undervise sygeplejersker i diabe-
tes. Det var en stor oplevelse at møde 
og undervise sundhedsprofessionelle 
med en helt anden kulturel og religiøs 
baggrund. 

Fakta om Dubai og Emiraterne
Dubai er en del af de Forenede Arabiske 
Emirater, bestående af 7 emirater. På grund 
af olien er landet i stor økonomisk vækst, og 
også livsstilssygdomme som type 2 diabetes 
er i voldsom vækst. Eksperter mener, at den 
store økonomiske succes har øget indtaget af 
fast food og nedsat befolkningens aktivi-
tetsniveau og på den måde haft en negativ 
indflydelse på folkesundheden.
Omkring 80 % af landets befolkning er 
immigranter, som er ansat i alle mulige 
servicefag, bl.a. til at varetage taxi, bygge-
konstruktion, hoteller og sundhedssektoren. 
Immigranterne kommer især fra Indien og 
Indonesien. 

Diabetesepidemi 
På nuværende tidspunkt regner man med, at 
1,5 million mennesker ud af en population 
på ca. 9,2 millioner i Emiraterne har diabetes, 
men mange er slet ikke diagnosticerede. 
Andre tal siger, at 20 % af befolkningen har 
diabetes. Type 2 diabetes er også udbredt 

blandt børn og unge, så landet har en 
kæmpestor udfordring med at forebygge og 
behandle diabetes, især type 2 diabetes. 
Økonomisk oplever Emiraterne store udgifter 
til behandling af diabetes og komplikatio-
nerne til diabetes. Derfor har deres sund-
hedsvæsen de senere år haft fokus på mere 
undervisning af deres diabetesbehandlere 
med henblik på at kunne tackle disse udfor-
dringer bedre.

Tværfaglig diabetesundervisning
Vores afdeling afholder løbende kurser i 
samarbejde med Novo Nordisk for læger 
fra de arabiske lande, hvor de kommer her 
i afdelingen, og hvor jeg også er en del af 
undervisningsteamet.
Undervisningen i Dubai er tilrettelagt i samar-
bejde med Novo Nordisk og Sundhedsmini-
steriet i Dubai, og vi er så blevet akkrediteret 
af deres sundhedsvæsen. Vores team består 
af 3 speciallæger i endokrinologi, 2 diabe-
tessygeplejersker og mig som diætist. Vores 
kursus består af 2 moduler på hver 5 dage. 
Første modul indeholder alle faktuelle emner 
om diabetesbehandling generelt, og andet 
modul er af mere sundhedspædagogisk 
karakter, hvor Martha Funell fra USA (guru 
indenfor Empoverment) er hovedunderviser. 
Kurset er tilrettelagt af en blanding af fore-
læsninger og workshops hver eftermiddag, 
hvor deltagerne arbejder med cases og de 
problemstillinger, der er gennemgået tidlige-
re på dagen. Hvert modul afsluttes med en 
eksamen. Første modul skal bestås for at gå 
videre.

Jeg underviste i de overordnede kostrekom-
mandationer og diætbehandling af type 1 
og type 2 diabetes. Desuden stod jeg for en 
workshop om ernæring og diætbehandling.

61 deltagere
På holdet deltog 59 sygeplejersker. Derud-
over havde der også sneget sig 2 diætister 
med på holdet. De kom oprindeligt fra 
Beirut. Havde begge en master i ernæring 
fra USA og var ansat på et af regeringens 
hospitaler i Dubai.  Deltagerne kom fra alle 
emiraterne og var på vidt forskelligt niveauer. 
Nogle havde blot 3 måneders erfaring med 
diabetes, og nogle havde en master og 
mange års erfaring med diabetes.  På holdet 
var også påklædningen meget forskellig. 
Nogle var helt vestligt klædte, og andre var 
helt tildækkede. Deltagerne var generelt 
meget engagerede og spørgelystne, og det 
var fantastisk spændende at høre om deres 
erfaringer og oplevelser med at behandle 
diabetes. På nogle klinikker havde de virkelig 
dårlige forhold, og andre steder som fx i Du-
bai var de vildt avancerede og brugte bl.a. de 
nyeste pumper og kontinuerlig blodglukose 
monitorering, CGM. Rigtig mange arbejdede 
sammen med diætister, men der var også en 
del, der ikke havde diætister ansat. Diæti-
sterne fortalte mig, at det først er inden for 
de sidste par år, at det er blevet muligt at 
uddanne sig til diætist i Emiraterne.

Alt i alt en spændende uge, der viste os, 
at behovet for undervisning er stort, og 
behandling af diabetes er en kæmpemæssig 
udfordring for Emiraterne.

FOKUS
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Af Gerda Markussen, klinisk diætist, kontakt@diaetist-gm.dk  
og Camilla Markussen, studerende.

Diætisten har fået klinisk diætist, Gerda Markussen, til at skrive om udfor-
dringerne ved at have kombinationen af diagnosen diabetes mellitus og 
cøliaki. Gerda Markussen har - udover sin faglige viden som diætist – også 
den personlige indsigt og erfaring som mor til et nu voksent barn med 
diabetes og cøliaki.

Vi ved, at ca. 10% af diabetesbørn også har/får diagnosen cøliaki. Det er en stor 
udfordring, da det gør, at barnet ikke kan spise den samme mad som de andre 
børn. Det kan være svært at skulle acceptere. Selvom forældrene sender mad/brød/
kage med, der ligner det, de andre børn får, vil barnet ofte føle sig udenfor fælles-
skabet. Der, hvor det rigtig kan mærkes, er ved fødselsdage, når børn deler kage/
slik ud i klassen, når de er til klassefest/fødselsdagsfest, og når læreren aftaler med 
eleverne, at de skal have kage i klassens time, ved sportsstævner, lejrskoler, ferier, 
besøg og overnatninger hos venner/veninder/bedsteforældre, m.m. 

Glutenfri 
Det er næsten blevet trendy at spise glutenfri kost, og det har gjort, at der er 
kommet mange glutenfri produkter på markedet – men det er bl.a. diætister som 
faggruppe, der skal være gode til at guide forbrugeren, når de skal vurdere disse 
produkter.

Det er en stor udfordring at følge Diabetesforeningens anbefalinger, når man også 
har diagnosen cøliaki, bl.a. fordi mange af de færdige brødblandinger eller brød, 
man kan købe på frost/vakuum, har et ringe næringsindhold - her tænker jeg både 
på fuldkorn, kostfibre og vitaminer/mineraler. Eksempelvis indeholder Havrebröd-
mixen fra Finax kun 10% havre, resten er hvedestivelse m.m. Efter at vi har fået 
Fuldkornslogoet og Nøglehulsmærket på de almindelige produkter, er det nemt 
for forbrugeren at finde de sundere varer, men sådan er det desværre ikke for de 
glutenfri produkter. 

Bager du selv det glutenfri brød, har du mulighed for at bage et mere nærings- og 
fiberholdigt brød. Det kræver, at du bruger de næringsholdige ”meltyper”, f.eks. 
quinoa, amarant, teff, hirse, havre, boghvede, fuldkornsmajsmel, fuldkornsrismel, 
kikærtemel, soyamel osv. De smager alle forskelligt, og jeg anbefaler altid at blande 
meltyperne, så der ikke bliver en for gennemtrængende smag af én type mel.  Skal 
der bruges 1 kg glutenfrit mel, anbefaler jeg, at max. halvdelen er fra hvedestivelse 
og resten fra de ovennævnte typer.

Det er en udfordring at få et højt fiberindhod i brødet, men ”mange bække små, 
gør en stor å”, så husk:

n  Anvend FiberHUSK® (mest for at få et brød, der ikke smuldrer)
n  Tilsæt fibrex (roefibre) eller Pofibre (kartoffelfibre)
n  Vælg de fiber- og næringsrige meltyper
n  Brug hele frø, nødder, kerner
n  Anvend ren havre
n  Tilsæt fintrevet grøntsager eller tørret frugt

FOKUS

Diabetes og cøliaki
Gerda´s 
”grund- 
opskrift”
50 gram gær, 8 dl vand, 25 gram FiberHUSK®, 
1 tsk. salt, 1 tsk. sukker, ½-1 dl surmælkspro-
dukt f.eks. skyr/A-38, ½ dl oliemargarine/olie, 
1 revet gulerod, 1 kg glutenfrit mel, hvoraf 
mindst halvdelen er fra de naturlig glutenfri 
meltyper.   
Variation: noget af melmængden kan også 
skiftes ud med hørfrø, sesam, nødder, mandler 
m.m., eller har du en rest kogt quinoa, ris, 
havregrød,kan du komme det i. Smagen kan 
ligeledes varieres ved at tilsætte krydderier. 

Gæren udrøres i lunkent vand, hvorefter Fiber-
HUSK® tilsættes. Det trækker i 10 min., så det 
bliver tykt som tapetklister. Herefter tilsættes 
salt, sukker, surmælk, olie/oliemargarine, revet 
gulerod. De ”grove” meltyper røres først i 
lidt efter lidt. Til sidst tilsættes hvedestivelsen, 
f.eks. rød Finax lidt efter lidt. Rør godt.  Hæver 
i røreskålen i en halv time. Du kan enten fylde 
dejen i franskbrødsforme eller forme den til 
boller. Tag en klat af gangen med en ske dyp-
pet i vand. Du kan nemt forme bollerne med 
våde fingre. Hæver i ca. en halv time. Bages i 
ca. 25 min. v. 220 C (afhængig af størrelsen).
Har du ingen røremaskine, kan du lave ud-
mærket brød/boller vha. ”Malbymix”. Her bru-
ger du udelukkende de naturlige glutenfri pro-
dukter. Bollerne får en sprød skorpe, men er 
meget svampede indeni. Her gælder det også 
om at variere meltyperne og være opmærksom 
på fedtindholdet, hvis du ukritisk henviser til 
opskrifterne på ”Malbymix” hjemmeside.

Praktiske råd:  
Variér meltyperne
Tilsæt FiberHUSK®, Pofiber, roefiber
Variér smagen: kommen, anis, oregano, hvid-
løg, persille, kardemomme, kanel, tørret frugt, 
chokolade, nødder osv.
Ristede frøkerner/nødder giver anden aroma.
Revet gulerod, rødbede, spinat, blendet græs-
karkerner giver flot farve/smag.
Hvis du er uheldig, og brødet mislykkes, kan 
det anvendes til rasp eller skæres i små tern og 
ristes med lidt olie, hvidløg og persille.
Pitabrød, pizza, pølsehorn o. lign, rulles ud 
på bagepapir for at undgå, at det hænger i 
bordpladen.
Du skal bruge 10 % mindre glutenfri mel til 
kageopskrifter i forhold til almindeligt mel.
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Ved diagnose start
På diagnosetidspunktet vil det ofte være nødvendigt også at starte op 
med en laktosefri/fattig kost, da tarmen er atrofieret (March 3 læsion) 
og derfor ikke producerer tilstrækkeligt med laktase.
Dansk Pædiatrisk Selskab fraråder ren havre de første par måne-
der, indtil barnet har normaliserede antistofsvar, vokser godt og er 
symptomfri. Herefter gives der mulighed for at tilsætte kosten mellem 
25-50 gram havre dagligt. Dog er det forskelligt, hvad man siger fra 
sygehus til sygehus. Har børnene ikke symptomer, når de spiser ren 
havre, kan det indgå i kosten uden problemer. Reagerer børnene på 
havre, kan det evt. være pga. fruktaner. 

Det vigtigste er, at hverdagen kan fungere. Ikke alle har overskud til 
selv at bage. I sådan en situation er det godt, at der er flere mulig-
heder, som er let tilgængelige. Der er ofte et stort udvalg af glutenfri 

produkter i velassorterede supermarkeder og helsekostbutikker samt 
på nettet. Vi må som faggruppe tage udgangspunkt i, hvad familierne 
kan klare, så kosten bliver sammensat så hensigtsmæssigt som muligt.

Man kan søge om nedsat tid i opstartsfasen, så der bliver ro og tid 
til at eksperimentere. Det er dog forskelligt, hvor mange timer de 
forskellige kommuner bevilger.

Jeg har hørt cøliakipatienter udtale: ”Jeg fik ikke noget ud at diæ-
tistens vejledning, hun fortalte ikke andet end det, jeg kan læse på 
nettet”. Jeg mener virkelig, vi kan gøre en forskel, men det kræver, at 
vi ved hvad vi taler om, og at vi lytter til, hvad patienten/klienten har 
af udfordringer/behov. 

Camilla er 21 år og studerende i København.   

”Jeg har i dag et helt andet forhold til mine to sygdomme, end jeg 
havde for 16 år siden, hvor jeg som 5-årig fik konstateret diabetes og 
cøliaki. Jeg er overbevist om, at der findes uendelige mange måder 
at tackle og reagere på sådan en pludselig diagnose, der fra én dag 
til en anden ændrer ens liv for altid. Det er ingen hemmelighed, at 
alting bliver besværliggjort en hel del, og man skal lære at tackle det 
på mange måder. Men vigtigst af alt skal man lære at håndtere det 
psykisk. For mit vedkommende benægtede jeg i de første mange år 
overfor alle omkring mig, at jeg var anderledes. Jeg var uendelig ked 
af ikke at være som alle de andre, og jeg følte mig meget til besvær. 
Jeg var flov over at skulle have noget anderledes mad til fødselsda-
ge og alle andre sammenkomster.  Jeg ønskede heller ikke, at mine 
fodboldtrænere skulle vide, at jeg havde diabetes, selvom det betød 
nogle ekstra pauser for at måle mit blodsukker. Jeg er ikke i tvivl om, 
at det er forældrene, der skal tage det tungeste læs i de første mange 
år. Det er dem, der skal undersøge, hvad der skal spises til kommende 
begivenheder, det er dem, der skal forsøge at efterligne den forestå-
ende menu uden gluten, det er ligeledes dem, der skal kunne være 
guideline i junglen af kulhydrattælling og insulinmængder, og ikke 
mindst skal de formå at holde humøret oppe hos dem selv og børne-
ne, når alt synes uretfærdigt og urimeligt. 

De seneste mange år har det været nogle andre typer af udfordringer, 
der fyldte. I dag er jeg på ingen måde flov over mine sygdomme, 
men det er mere noget, der kræver energi og meget af ens tid. Sådan 
helt overordnet, så opstår udfordringerne for mig, når jeg på den 
ene eller anden måde ryger ud af mine faste rutiner. Efter mange år 
med sukkersyge og cøliaki har jeg lært min krop og sind at kende, og 
igennem gode rutiner kommer sygdommene til at fylde mindre og 
mindre. Men det er altså, når der sker udsving fra de vante rutiner, at 
hjernen kommer på overarbejde. Hvorvidt der er tale om at spise ude, 
være på ferie eller noget helt tredje, er som sådan det samme; det 
handler om at blive rustet til at tackle uvante hændelser bedst muligt. 
Generelt har jeg altid følt, at min cøliaki har fyldt mest, men efter 
den udvikling, der har været forbrugermæssigt og ”trend”-mæssigt, 
hvor det er blevet så almindeligt at spise glutenfrit, at man kan få det 
alle steder – på caféer, på Mc Donalds, i alle supermarkeder m.m., 
gør det livet meget lettere. Én ting har jeg dog erfaret, og det er, at 
mit blodsukker reagerer meget anderledes (kraftigt) på det brød, jeg 
køber, og så på det brød, jeg selv bager (jf. min mors ovenstående 
ernæringssnak), og derfor forsøger jeg så vidt muligt at holde mig til 
det hjemmebagte brød”.

At leve med diabetes og cøliaki
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Af Sofie Wendelboe, klinisk diætist og NCP-nørd, NCP@diaetist.dk

Jeg har været så privilegeret at undervise i NCP på Psykoterapeutisk 
Center Stolpegård, Region Hovedstaden. Jeg har aldrig mødt en pa-
tient med en diagnosticeret spiseforstyrrelse eller været tæt på dette 
speciale i min tid som klinisk diætist, og derfor var jeg spændt på, 
om mine erfaringer med NCP i somatikken kunne overføres direkte til 
psykiatrien.

Jeg fik et indblik i og en bedre forståelse for, hvordan man arbejder 
som klinisk diætist i psykiatrien, og selvfølgelig kan man bruge NCP 
her. Jeg har valgt at gennemgå lidt generelt fra hvert trin i stedet for 
en enkelt case, for dermed kan jeg beskrive lidt om både anoreksi, 
bulimi og BED(Binge Eating Disorder). I hvert enkelt afsnit er der taget 
udgangspunkt i overskrifterne fra terminologien. 

TRIN 1 – ernæringsvurdering
Ernæringsrelateret anamnese (FH): det er selvfølgelig vigtigt at finde 
mængden af energi, væske og makronæringsstoffer, men de øvrige 
dele i ”mad- og næringsstofindtagelse” (FH-1) har også en stor 
betydning, f.eks. typer af mad, måltidsmønster og variation i de 
valgte madvarer. Hvilken diæt klienten indtager nu, tidligere diæter, 
intolerance, spisemiljø, atmosfære og andres påvirkning af måltidet, 
dette findes under ”måltider” (FH-2). Det kan også være lægemidler 
(FH-3), f.eks. afføringsmidler eller kosttilskud. Den kategori, som har 

størst betydning ved diætbehandling af spiseforstyrrelser, er ”vi-
den, holdning og indstilling” (FH-4), der både handler om klientens 
viden, fokus på mad og vægt, forvrænget kropsbillede, motivation, 
præferencer, følelser m.m. - faktisk alle data i denne kategori. Under 
ernæringsrelateret adfærd (FH-5) hører også adhærens, undvigende 
adfærd, overspisning og udrensning, adfærd i forhold til måltider og 
socialt netværk. Mængden af fysisk aktivitet (FH-7.3) og ernæringsre-
lateret livskvalitet (FH-8.1) er også relevant.
Antropometriske målinger (AD): vægt, højde, BMI, vægtudvikling og 
estimeret kropssammensætning
Biokemiske data og medicinske undersøgelser (BD): kan være rele-
vant, især ved restriktiv spisning og underernæring, men også ved 
systematisk udrensende adfærd.
Ernæringsrelaterede fysiske fund (PD): her findes både helhedsindtryk 
og alle kropssystemer, f.eks. fedtmasse, muskelmasse, mund/ tandsta-
tus, opkast, tarmfunktion, hårtab, menostasi, koncentrationsevne osv. 
Se mere i terminologilisten. (Kilde: trin 1 side 13-14)

Klientanamnesen (CH): da spiseforstyrrelser som udgangspunkt 
behandles i tværfagligt, vil en del data fra klientanamnesen allerede 
være tilgængelig. Disse data skal selvfølgelig ikke indsamles igen. 
Denne del af terminologien bruges kun i trin 1 og dækker over 
personlige forhold (CH-1), ernæringsrelateret medicinsk anamnese 
(CH-2) og social anamnese (CH-3).

TRIN 2 – ernæringsdiagnose
Ernæringsdiagnosen kan være inden for alle 3 domæner, både indta-
gelse, klinisk og adfærd/ miljø.

Indtagelse (NI): typisk er det excessiv, insufficient eller uhensigtsmæs-
sig indtagelse af energi, væske og/ eller fedt, protein og kulhydrat, 
eller uoverensstemmelse mellem indtagelse og anbefalinger (NI-2.9)
Klinisk (NC): her kan vægtmæssige ernæringsproblemer (NC-3) være 

NCP
NCP KLUMMEN

Spiseforstyrrelser
- kan NCP bruges i psykiatrien??

BOKS 1
Bogstaver + tal i parentes angiver 

koden i terminologilisten 

BOKS 2. Husk at spørge HVORFOR til ernæringsdiagnosen

”Hvorfor er der en insufficient indtagelse af kulhydrat? ” 
Svar: ”fordi klienten ikke spiser kulhydrat”

”Hvorfor spiser klienten ikke kulhydrat?”
Svar: ”fordi hun tror, at det feder?”

”Hvorfor tror hun, at det feder?”
Svar: ”fordi det har hun lært gennem diverse fora for spiseforstyrrede 
og i ugeblade og i medierne”

”Hvorfor har hun lært det der?”
Svar: ”fordi hun aldrig tidligere har haft mulighed for at få en vejled-
ning af en klinisk diætist”

Årsag: manglende viden om kulhydrater (betydning for kroppens 
funktioner og hvordan kulhydrat kan være en del af en sund og for-
nuftig dagskost), da hun ikke tidligere har fået korrekt vejledning
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relevante, da den spiseforstyrrede kan være overvægtig eller under-
vægtig, eller ændret GI-funktion (NC-1.4). De kliniske diagnoser (NC) 
vil dog sjældent være den primære ernæringsdiagnose, når patienten 
er henvist til behandling med spiseforstyrrelse. 

Adfærd/ miljø (NB): her er en ernæringsdiagnose, som er specifik til 
spiseforstyrrelser, ”uhensigtsmæssige spisemønstre” (NB-1.5). Det 
kan også være behov for viden om ernæring (NB-1.1), ikke klar til 
ændring af vaner ((NB-1.3), begrænset adhærence til ernæringsrelate-
rede anbefalinger (NB-1.6), excessiv fysisk aktivitet (NB-2.2) eller util-
strækkelig evne til egenomsorg (NB-2.3). På Psykoterapeutisk Center 
Stolpegården bruges NB-1.6 og NB-2.3 ikke, da begge dele ses som 
en del af sygdomsbilledet og bedres, når spiseforstyrrelsen behandles.
Årsagen til, at ernæringsdiagnosen eksisterer, er ofte selve spisefor-
styrrelsen, men det kan også være viden om, hvordan klienten træffer 
et andet valg, de sociale sammenhænge, som klienten befinder sig i, 
eller noget helt andet. Se BOKS 2.

I tegn og symptomer skal det dokumenteres, at ernæringsdiagnosen 
eksisterer. Husk, at det er de samme data, som skal monitoreres mhp. 
at vurdere, om ernæringsdiagnosen er bedret. Det kunne være mål-
tidsmønsteret, måltidernes sammensætning, mængden af indtaget 
energi og/ eller fedt, protein og kulhydrat, antallet af overspisning-
sepisoder, klientens fokus på mad, følelser omkring måltider eller 
livskvalitet ved at følge anbefalingerne. I referencearkene (AND) er der 
idéer til, hvordan hver enkelt data monitoreres.

TRIN 3 – ernæringsintervention
Som altid skal der være en ernæringsanbefaling, en prioritering, en 
målsætning og en beskrivelse af ernæringsinterventioner.

Ernæringsanbefaling (ND): her beskrives både kostform og de øvrige 
anbefalinger, f.eks. specifikke grupper af madvarer/ sammensatte 
måltider (ND-1.4), ernæringstilskud (ND-3) i form af ernæringsdrik-
ke (ND-3.1.1) eller vitamin/ mineraltablet (ND-3.2.1), beskrivelse af 
spisesituationen (ND-4) og spisemiljø (ND-5)

Prioritering: her prioriteres mellem ernæringsdiagnoserne. I afsnit om 
trin 2 er beskrevet ernæringsdiagnosen ”uhensigtsmæssige spise-
mønstre” (NB-1.5) som en ernæringsdiagnose specifikt til brug ved 
spiseforstyrrelser, hvorfor så ikke bruge den ved alle klienter? Ofte 
vil denne ernæringsdiagnose være tilstede, men den kan sjældent 
stå alene, da der samtidig kan være et ernæringsmæssigt problem, 
som relaterer sig til indtagelse. Vi skal huske, at hvis to ernærings-
diagnoser er lige vigtige (og det er din vurdering i samarbejde med 
klienten), skal vi vælge den i domænet indtagelse. Vi skal også huske, 
at ernæringsdiagnoserne er et billede på her og nu, der kan både 
være kortsigtede og langsigtede ernæringsdiagnoser, og målet er, at 
de bedres. 
En del klienter har ernæringsdiagnosen undervægt eller adipositas 
(relateret til spiseforstyrrelsen, dokumenteret ved vægten). Dog priori-
teres dette ikke som den primære ernæringsdiagnose, så derfor er det 
vigtigt, at det dokumenteres, at det er de øvrige ernæringsdiagnoser, 
der er prioriteret. 

Målsætning: her fastsættes konkrete mål i samarbejde med klienten.
Ernæringsinterventioner: her skal vælges hvilke ernæringsinterventi-
oner, der skal iværksættes, det er både inden for ernæringsundervis-
ning (E) og ernæringsvejledning (C). Ernæringsundervisningen dækker 
over indholdet i undervisningen (E-1). F.eks. formål med diætbehand-
ling, ernærings betydning for sundhed og sygdom og emner relateret 
til klientens situation, og anvendelse af undervisning (E-2), f.eks. 
udvikling af færdigheder i forhold til madlavning.
Ernæringsvejledningen dækker over teori og strategi. Den teoretiske 
tilgang kan være kognitiv adfærdsteori (C-1.1), som nogle steder bru-
ges i behandling af spiseforstyrrelser, men der er også øvrige teorier i 

NCP og mulighed for at angive en anden tilgang, hvis det er et andet 
grundlag, der bruges i det behandlingsteam, hvor man er ansat. Den 
valgte strategi (C-2) kan f.eks. være stresshåndtering (C-2.6), kognitiv 
restrukturering (C-2.8) eller at forebygge tilbagefald (C-2.9). Termino-
logilisten kan bruges som idékatalog over mulige strategier.
Koordinering (RC): da stort set al behandling af spiseforstyrrelser 
foregår i et behandlingsteam, vil det tværfaglige samarbejde være af 
stor betydning. Det kan f.eks. være afholdelse af tværfagligt møde 
(RC-1.1). 

TRIN 4 – ernæringsmonitorering og –evaluering
Som regel vil vi finde indikatorer og succeskriterier. Indikatorerne er 
allerede beskrevet i tegn og symptomer under trin 2. Succeskriterierne 
er de målsætninger, der er fastlagt i samarbejde med klienten under 
trin 3. Dog er ordet succeskriterier måske ikke så hensigtsmæssigt 
ved denne gruppe af klienter, da man ved at angive succes også skal 
forholde sig til ordet fiasko, og denne gruppe af klienter i forvejen 
er sårbar. I den sammenhæng kan der i stedet bruges et andet ord, 
f.eks. aftaler, fokuspunkter eller delmål, når NCP dokumenteres og i 
samtalen med klienten. Se BOKS 4.

Kommentarer til, hvordan NCP bruges i diætbehandling af spisefor-
styrrelser andre steder, må gerne sendes til undertegnede. Dette er et 
eksempel på, hvordan NCP kan bruges i diætbehandling af spisefor-
styrrelser og hvilke koder fra terminologilisten, man skal være særlig 
opmærksom på. 

Tak til ledende klinisk diætist Lene Kiib Hecht for hjælp til, hvordan 
den diætetiske behandling af spiseforstyrrelser og brug af NCP fore-
går på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden. 

BOKS 3. Eksempel på dokumentation af trin 3
Ernæringsanbefaling: kost ifølge NNR samt supplere med 
vitamin/ mineraltablet dgl., derudover skal måltiderne indtages 
siddende sammen med den øvrige familie. 
Prioritering: fokus på uhensigtsmæssige spisemønstre, da dette 
vil påvirke de øvrige ernæringsdiagnoser i relation til indtagelse. 
Klientens overvægt adresseres ikke i denne behandling.
Målsætning: reducere antallet af overspisningsepisoder ved 
hjælp af kognitiv restrukturering.
Ernæringsinterventioner: Undervisning i ernæringens betydning 
for sundhed og sygdom (E-1.4) og mulige alternativer til nuvæ-
rende adfærd (E-1.5). Teoretisk tilgang er kognitiv adfærdsteori 
(C-1.1.) og den strategi, der vælges er kognitiv restrukture-
ring (C-2.8) med fokus på, at klienten lærer at identificere de 
sammenhænge, hvor der reageres uhensigtsmæssigt i relation 
til et måltid. Disse skrives ned, og klienten forsøger at ændre 
reaktion, næste gang den samme situation opstår.
Koordinering: klientens situation drøftes i det tværfaglige team 
ved næstkommende konference (RC-1.1).

BOKS 4. Eksempel trin 4 (ikke samme klient)
Monitorering af antallet af overspisningsepisoder, mhp. at 
disse reduceres. 
Monitorering af antallet af antallet af daglige måltider, mhp. 
at der indtages 3 hovedmåltider og 2 mellemmåltider dagligt.
Monitorering af måltidets sammensætning, mhp. at der ind-
tages et sammensat måltid med alle fødevaregrupper.
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Af Charlotte Mortensen, cand. scient, ph.d. stud, Institut for Idræt og 
Ernæring, Københavns Universitet samt Ernærings- og Sundhedsud-
dannelsen, Professionshøjskolen Metropol, cmo@nexs.ku.dk, lektor, 
ph.d Camilla T. Damsgaard samt læge, professor Christian Mølgaard, 
begge fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet 

Behov for fokus på D-vitamin til børn
Danske børn spiser gennemsnitligt under 3 µg D-vitamin dagligt (1), 
hvilket er langt under de anbefalede 10 µg (2). Det er derfor interes-
sant at se på, hvordan danske børn får den mængde D-vitamin, der 
anbefales. Samtidig er der brug for ny forskning, der kan afdække, 
om de anbefalede mængder er de rette. I projekt Odin Junior på 
Institut for Idræt og Ernæring er fokus netop på D-vitamin til børn i 
Danmark. Cand. scient. i human ernæring og lektor på Ernærings- og 
Sundhedsuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol, Charlotte 
Mortensen, er ph.d. studerende på projektet. Samarbejdet mellem 
Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol giver et 
særligt godt fundament for at skabe en god sammenhæng mellem 
forskning og praksis. 

Sol og fed fisk – de største kilder til D-vitamin
D-vitamin er et vitamin, vi ikke kun får fra kosten, men også selv kan 
danne i huden, når solens UVB-stråler med en bølgelængde mellem 
290-315 nm rammer huden. Om sommeren vil soleksponering af 
arme, hænder og ansigt 2-3 gange om ugen i blot 6-8 min for de 
fleste bidrage til en tilstrækkelig D-vitaminmængde. Faktorer, der 
nedsætter dannelsen i huden, er mørk hudpigmentering, tildækkende 

beklædning samt brug af solcreme (2). 

På nordlige breddegrader, som i Danmark, vil solen om vinteren stå 
for lavt på himlen, til at tilstrækkeligt med UVB stråler når jordover-
fladen (3). Derfor dannes der stort set ikke D-vitamin i huden fra 
omkring oktober til marts i Danmark (4). Kosten skal derfor dække 
størstedelen af vores D-vitaminbehov i vintermånederne. D-vitamin er 
dog begrænset til få fødevarer, og i Danmark er det primært ved at 
spise fed fisk, at vi får D-vitamin via kosten. Derfor er anbefalingen, at 
vi spiser 350 gram fisk om ugen, og heraf ca. 200 gram fed fisk som 
f.eks. laks, ørred, makrel og sild. I andre nordeuropæiske lande som 
Sverige, Finland og England har man valgt at berige basisfødevarer 
som mælk og margarine med D-vitamin (5,6).

Skal der mere 
D-vitamin  
i madkasserne?

FORSKNINGSKLUMMEN

Selvom der er forsket meget i D-vitamin de senere år, er der stadig mange uafklarede 
spørgsmål, når det kommer til vitaminets betydning for især børns sundhed. Der er god 
evidens for, at D-vitamin har en gavnlig effekt på knoglesundheden. Men der mangler 
stadig viden om, hvor meget D-vitamin børn skal have, og hvilke andre sundhedseffekter 
vitaminet kan have. På Institut for Idræt og Ernæring kan projektet ODIN Junior bidrage 
med ny viden inden for området. Forskning, som vil kunne give anledning til en revurde-
ring af de officielle anbefalinger.   

Dansk forskningsprojekt på vej med ny viden om børns D-vitaminbehov. 

Hvilke børn skal have D-vitamintilskud?
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler et dagligt D-vitamintilskud  
på 10 µg til

n  alle børn fra 0 – 2 år (som D-dråber) og
n  børn med mørk hud eller som bærer en tildækkende på-

klædning om sommeren

Læs mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside:  
www.sundhedsstyrelsen.dk
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D-vitamin er rygraden i vores knogler 
Det er velkendt, at D-vitamin stimulerer optagelsen af kalcium fra 
tarmen og er vigtig for knoglesundheden, især for børn, som er i 
voksealderen. Der er god evidens for, at børn, som har lav D-vitamin-
status, kan opnå en bedre knogletæthed ved at få kosttilskud med 
D-vitamin (5). 

I slutningen af 1800-tallet havde op mod 80% af børn i nordeuro-
pæiske lande langvarig, svær D-vitaminmangel, hvilket gav engelsk 
syge (rakitis) med bløde og deforme knogler (5). I dag er sygdommen 
sjældnere i Europa, hvilket bl.a. skyldes brug af kosttilskud med D-vi-
tamin samt berigelse af modermælkserstatning. Engelsk syge ses dog 
stadig i Danmark, og incidensen er størst blandt børn af indvandrere. I 
en undersøgelse i Region Syddanmark blev der blandt børn under 3 år 
registreret kun 2 nye tilfælde pr. 100.000 børn hvert år blandt etnisk 
danske børn (7,8). Blandt børn af indvandrere var der derimod 100 
nye tilfælde pr. 100.000 børn hvert år. Derfor anbefales det særligt, at 
børn med mørk hud eller børn, hvis hud er dækket af tøj om somme-
ren, får tilskud af D-vitamin. 

Er D-vitaminanbefalingen sat rigtigt?
Vi ved ikke nok om, hvor meget D-vitamin danske børn skal have 
om vinteren for at sikre et tilstrækkeligt D-vitaminniveau. Der er med 
andre ord behov for en klarlægning af dosis-respons forholdet mellem 
indtag og D-vitaminstatus. Viden om netop dette ligger til grund for 
de anbefalinger om D-vitaminindtag, som fastsættes både i Danmark 
og internationalt (2,9). 

De nuværende D-vitaminanbefalinger for børn er primært baseret på 
ekstrapolerede data fra studier med ældre børn og voksne (2). Og 
da vi ikke ved nok om, hvorvidt dosis-respons-forholdet ændres med 
alderen, er der behov for viden, der kan kvalificere de eksisterende an-
befalinger for børn eller bidrage med den evidens, der er nødvendig 
for at ændre anbefalingerne. Derfor er interventionsstudier med børn 
nødvendige. 

ODIN Junior – ny forskning om D-vitamin til børn   
Vi har i 2014-2015 på Institut for Idræt og Ernæring, Københavns 
Universitet gennemført interventionsstudiet ODIN Junior, hvor danske 
børn gennem en vinter har spist tabletter med eller uden D-vitamin. 
Studiets vigtigste formål var at bidrage med ny viden om, hvorvidt 
de danske og europæiske anbefalinger omkring D-vitaminindtag hos 
børn er rigtigt sat.

I ODIN Junior projektet, som er et delprojekt under det EU-finansiere-
de ODIN projekt, fik 126 børn i alderen 4-8 år tabletter med placebo 
(uden D-vitamin) eller D-vitamin gennem vinteren i doser på enten 

10 eller 20 µg dagligt, svarende til hhv. 1 eller 2 gange den daglige 
anbefaling. 

De deltagende børn fik målt deres D-vitaminstatus ved en blodprøve i 
september-oktober måned, før forsøget startede, og på et tidspunkt, 
hvor D-vitaminlagrene i kroppen forventes at være fyldte. Hen over 
de næste 20 uger tog børnene de udleverede tabletter, og i febru-
ar-marts fik børnene igen målt deres D-vitaminstatus. Placeringen af 
interventionen om vinteren sikrede, at børnene kun fik D-vitamin fra 
tabletterne og kosten og altså ikke fra soleksponering. Vi er taknem-
melige for børnenes indsats i projektet, og at børnefamilier investerer 
tid og kræfter i forskning, da dette er helt afgørende for, at vi kan 
skabe ny viden indenfor området.

Resultaterne i ODIN Junior kan bidrage til en større forståelse af, 
hvilket indtag af D-vitamin, som giver en tilstrækkelig D-vitaminstatus 
hos børn om vinteren. D-vitaminstatus måles som serum 25-hydroxy-
vitamin D (25(OH)D) i nmol/L. I projektet undersøgte vi, hvor meget 
D-vitamin, der skal indtages, for at de fleste børn har en status over 
30 nmol/L, da denne værdi af flere anses som grænseværdien for 
D-vitaminmangel (2,9). Desuden undersøgte vi, hvilket indtag der 
giver en status på over 50 nmol/L, som anses for et tilstrækkeligt 
D-vitaminniveau (2,5,9). 

Flere sundhedsgevinster gemt i D-vitamin
I det seneste årti er fokus inden for D-vitaminforskning i høj grad 
flyttet fra knoglesundhed til, hvorvidt D-vitaminstatus og D-vitamin-
tilskud påvirker andre helbredsmæssige faktorer. Fokus er især på 
hjertekar-sundhed, opretholdelse af muskelstyrke og forebyggelse af 
infektioner, allergi og type1 diabetes hos børn (5,6).

Påvirker D-vitamin blodtrykket?
I en tidligere undersøgelse, baseret på OPUS Skolemadsprojekt med 
næsten 800 danske skolebørn i alderen 8-11 år, så vi, at jo lavere D-vi-
taminstatus børnene havde, jo højere var deres blodtryk, og jo mere 
kolesterol og triglycerid havde de i blodet. Der var tale om signifikan-
te, men små forskelle i disse hjertekar-markører, og det er uklart, om 
det har betydning for børnenes hjertekar-sundhed på længere sigt 
(10).  

Resultaterne i OPUS-undersøgelsen er såkaldte tværsnitsdata og 
er dermed udtryk for et øjebliksbillede. Flere andre tværsnitsun-
dersøgelser viser en omvendt sammenhæng mellem 25(OH)D og 
hjertekar-markører som blodtryk og triglycerid (11). Ud fra sådanne 
tværsnitsdesign er det ikke muligt at konkludere, om det er det lave 
D-vitaminniveau i blodet, der direkte er årsag til de lidt højere niveau-
er af risikofaktorer for hjertekarsygdomme, eller om andre faktorer, 

Fakta om ODIN Junior og ODIN projekterne 
  
n  ODIN Junior er et placebo-kontrolleret interventionsstudie med 126 børn i alderen 4-8 år
n  Projektet er et delprojekt under det europæiske projekt ODIN
n  ODIN står for”Food-based solutions for Optimal vitamin D Nutrition and health through the life cycle”  

og er finansieret af EU-kommissionens 7. rammeprogram
n  ODIN projektet har det overordnede formål at frembringe viden, som kan bidrage til at forebygge D-vitaminmangel i Europa
n  Læs mere om ODIN og ODIN Junior på: http://www.odin-vitd.eu/  og http://odinjunior.ku.dk/
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som det ikke er muligt at tage højde for i undersøgelserne, indvirker 
på sammenhængen. 

Der er kun udført få interventionsstudier med børn, hvor man har 
undersøgt effekten af D-vitamintilskud på hjertekar-markører. Disse 
inkluderer dog kun et forholdsvis lavt antal deltagere (11). På den 
baggrund er der behov for flere interventionsstudier indenfor områ-
det. 

I ODIN Junior har vi, udover serum 25(OH)D, målt børnenes koleste-
rol, triglyceridniveau samt blodtryk. Interventionsstudiet kan dermed 
bidrage til at belyse, om D-vitamin påvirker hjertekar-markører hos 
børn. 

Styrker D-vitamin musklerne og immunforsvaret? 
Blodprøverne, som er taget på de 126 børn i ODIN Junior, bliver også 
analyseret for markører for immunfunktion, ligesom vi har indsam-
let oplysninger om børnenes sygdomsfrekvens hen over vinteren. 
Tidligere tværsnitsundersøgelser har vist en sammenhæng mellem lav 
D-vitaminstatus og risikoen for bl.a. luftvejsinfektioner hos børn. Men 
også indenfor dette område savner vi evidens fra interventionsstudier 
til at klarlægge sammenhængen mellem 25(OH)D og infektionsrisiko 

blandt børn (12). Selvom der er nogen evidens for, at D-vitaminstil-
skud kan forebygge infektioner, så er der endnu ikke tilstrækkelig 
med forskning indenfor området til at kunne fastlægge en egentlig 
anbefaling om D-vitamintilskud med formålet at forebygge infekti-
oner (5). Her kan ODIN Junior være et bidrag til opkvalificeringen af 
den eksisterende viden.

Et andet fokus inden for D-vitaminforskning er den mulige positive 
indvirkning på muskelfunktionen. En god muskelfunktion er vigtig for 
børns vækst, udvikling og deltagelse i fysisk aktivitet. Hos voksne og 
især ældre kan D-vitamin have en positiv effekt på muskelfunktionen. 
Blandt børn peger tværsnitsstudier også på en positiv sammenhæng 
mellem 25(OH)D og muskelstyrke, men der er kun udført ganske få 
interventionsstudier. Disse viser inkonsistente resultater, og ingen af 
studierne er lavet med yngre børn (13,14). I ODIN Junior målte vi også 
børnenes håndgrebsstyrke og kan derfor undersøge, om D-vitamintil-
skud gennem vinteren påvirker yngre børns muskelstyrke. 
Vi er i fuld gang med at analysere alle de indsamlede data, som gør os 
klogere på børns D-vitaminbehov og den mulige betydning for børns 
sundhed. Vi forventer at offentliggøre resultater fra ODIN Junior i lø-
bet af 2016 og 2017, så hold øje med ny viden på området på http://
odinjunior.ku.dk/

Kontakt: Charlotte Mortensen cmo@nexs.ku.dk
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Hvordan får vi nok D-vitamin?

Fødevarestyrelsen anbefaler

n at man spiser 350 gram fisk om ugen 
n  at ca. 200 gram heraf er fed fisk som f.eks. laks, ørred, 

makrel og sild
n  at huden på ansigt, underarme og underben eksponeres 

for sol i 5-30 minutter et par gange om ugen i sommer-
halvåret. Det er vigtigt, at solbestrålingen ikke er af så lang 
varighed, at den fører til rødme af huden, da det øger 
risikoen for hudkræft

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:  
www.altomkost.dk 
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af Lisa Heidi Witt, klinisk diætist i Diabetesforeningen, lw@diabetes.dk 

Jeg er ansat i afdelingen for Rådgivning og frivillighed på Diabetesfor-
eningens hovedkontor i Odense, hvor vi er to diætister, der varetager 
det ernæringsfaglige område. I rådgiverteamet er der også social-
rådgivere, motionskonsulent, sygeplejerske og en jurist. Diabetesfor-
eningen har derudover tilknyttet en ekstern læge, som tager sig af 
skriftlige lægefaglige spørgsmål. Som supplement til den professio-
nelle rådgivning er der Diabeteslinjen, som betjenes af frivillige, der 
selv har diabetes eller er pårørende til en, der har sygdommen. Her 
har vores medlemmer mulighed for at tale med nogen, der selv har 
sygdommen tæt inde på livet.

05.15 Vækkeuret ringer, og jeg springer ud af sengen. Skal være klar 
til at tage af sted kl. 05.50. Er hurtig, så jeg kan lige nå et par træk i 
Wordfeud og Quizbattle, mens jeg spiser morgenmad.

06.20 Tager toget til Odense. Som pendler igennem mange år må jeg 
sige, at jeg er ganske godt tilfreds med DSB, som langt de fleste af 
årets dage kører upåklageligt. Det er altid muligt at få en siddeplads i 
det tidlige morgentog og hyggeligt at hilse på de samme mennesker, 
som jeg møder stort set dagligt – år efter år.

07.40 Er i dag den første kaffedrikker på kontoret, så jeg sætter straks 
et par kander over og spiser morgenmad for anden gang.
Starter dagen med at læse og besvare mails og får et overblik over 
dagens opgaver.

08.45 Drikker morgenkaffe med mine kollegaer. Da det er mandag, 
holder vi fælles Skype morgenmøde med vores chef, som arbejder på 
Diabetesforeningens kontor i København. På mødet bliver afviklede 
arrangementer – som har været i weekenden – delt, og vores chef 
orienterer om den kommende uges møder/arrangementer.
Morgenkaffen giver som regel anledning til et godt grin og giver god 
energi til at gå i gang med dagens opgaver.

09.00 Vores telefonrådgivning åbner. Min kollega Susanne og jeg be-
svarer mange forskellige typer spørgsmål om mad og diabetes. Vi ved 
selvfølgelig aldrig på forhånd, hvor mange henvendelser der kommer 
i løbet af formiddagen. Når vores medlemsblad lige er udkommet, er 
der typisk flere henvendelser, og ligeledes afstedkommer overskrifter 
fra medierne, at medlemmer ringer ind for at få vores perspektiv på et 
givent emne.
Vi registrerer alle henvendelser – såvel mundtlige som skriftlige – i et 
internt registreringssystem. Det gør vi af flere grunde. Vi får viden om, 
hvem og hvor mange, der bruger vores rådgivning, og hvad der bliver 
spurgt om. En viden, vi bruger i forbindelse med planlægning af nye 
kogebøger, nyhedsbrevet Diabetesliv og som inspiration til, hvad vi 
skal have fokus på til hjemmesiden. Derudover bruger vi systemet til 
opsamling af evt. case personer, som vores kommunikationsafdeling 
kan tage kontakt til i relevante sammenhænge. 

Det er primært mennesker med type 2 diabetes eller pårørende, der 
bruger Diabetesforeningens diætistrådgivning. Da vi ikke har journal-
indsigt, er vores rådgivning af mere generel karakter. Nogle gange 
skaber det frustration, når vi henviser medlemmer til deres egen 
behandler, da mange oplever, at der kan være lang ventetid  
på at komme til at tale med en diætist.

Dertil kommer henvendelser fra fagprofessionelle, der ofte ønsker 
sparring omkring et spørgsmål/tema eller har kommentarer til vores 
materialer, hjemmeside mv. Selvfølgelig kan vi også mærke, når eksa-
menstiden nærmer sig på diverse uddannelsesinstitutioner, for i disse 
perioder er der særlig mange henvendelser fra studerende.
Sideløbende med telefonrådgivningen får jeg svaret på nogle af de 
skriftlige spørgsmål, der er kommet. Som regel er de lige til at gå til, 
men er der behov for det, vender jeg henvendelsen med Susanne - 
hen over skrivebordet – Jeg synes, at det er meget værdifuldt at have 
en kollega at sparre med – både i forhold til faglige spørgsmål, men 
også når jeg har nogen gange har haft en ”svær” samtale.

MIN DIÆTISTDAG

Min diætistdag  
i Diabetesforeningen
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12.00 Vores rådgivning slutter, men i dag kommer der en henvendelse 
lidt i tolv, og den tager jeg mig selvfølgelig af, inden jeg lukker.
Skal så lige overveje, hvorvidt jeg vil tage en ”skrivebordsfrokost”, 
eller om jeg vil prioritere frokost sammen med mine kollegaer. Fore-
trækker det sidste. Under frokosten får vi vendt forskellige faglige 
problemstillinger, og derudover er det hyggeligt.

12.20 Tjekker, om vores omstilling har sendt besked om, at vi skal 
ringe til nogen, som ikke er kommet igennem i løbet af formiddagen.

12.45 Det er tid til at gå i gang med opgaver, som jeg kan arbejde 
uforstyrret med.
I dag er det forberedelse af pjecen ”Ned i vægt”. Det er en pjece, 
som har mange år på bagen, og som vi nu skal have genoptrykt. Som 
forberedelse til dette fik vi tidligere på året en studerende til at udar-
bejde og sende spørgeskema ud til en række fagkollegaer for at give 
deres input til eksisterende indhold, samt hvilke ønsker de måtte have 
til den kommende opdatering.
Hannah, vores virksomhedspraktikant, har arbejdet med tekst og ind-
hold, og da der også er mulighed for at fået taget nogle nye billeder, 
har vi en drøftelse af, hvad der kan supplere de eksisterende billeder.
Billederne bliver taget hos ekstern fotograf, og vi skal planlægge 
indkøb, indhold og opstilling af billeder.
Som det ofte er tilfældet, involverer vores arbejde flere andre kollega-
er i huset. Vi læser korrektur på tekst, men får det også kvalitets- 
tjekket af en kollega, inden tekst og billeder bliver afleveret til vores 
grafiker.
Der er mange delprocesser, før en publikation ligger klar.

15.45 Slutter dagen af med at kigge på, om jeg har nået de opgaver, 
jeg havde planlagt og får lavet en plan for i morgen. 
Jeg er begyndt at lave tidsestimat på mine opgaver, så omfang af 
opgaver - forhåbentlig over tid - bliver mere realistisk. Det skal jeg øve 
mig på, men det giver en god fornemmelse, når jeg kan slutte dagen 
af med at konstatere, at jeg har nået det, jeg ”skulle”. 
Der er mere rift om pladserne i toget om eftermiddagen, men det 
lykkes som regel at placere mig lige ved en indgang til toget og få en 
plads. Så er det tid til lidt afslapning – det bliver i selskab med Mads 
og monopolet.

17.30 Hjemme igen. 

Dette var et eksempel på, hvordan min diætistdag kunne se ud. 
Jeg oplever dog sjældent, at to dage er ens. Selvom jeg forsøger at 
planlægge mine arbejdsopgaver, dukker der ofte spontane og nye op-
gaver op. Det kan f.eks. være en journalist – typisk med kort deadline, 
der ringer for at få udtalelser til en artikel. Det har en høj prioritet, og 
så må andre planlagte opgaver vente.

Det kan nogle gange være en udfordring, at jeg aldrig helt ved, hvad 
dagen bringer. 

På den anden side er det også en væsentlig grund til, at jeg er super 
glad for mit arbejde og synes, at det er noget ganske særligt.

1 

Opgørelse over henvendelser til 
Diabetesforeningens Rådgivningen 2014  

Der var i alt 3.742 henvendelser i 2014.  

De fordeler sig således i forhold til, hvem der henvender sig: 

62% 22% 

4% 

3% 9% 

Henvendelser 2014 
Diabetikere Pårørende Studerende Andre Fagfolk
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Henvendelser 2014  
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Brevkassen Diabeteslinjen Diætisterne Forskning og Viden

Juristerne Udbud-Medic.tabl. Motionskonsulent Socialrådgiverne
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31



Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Selvom det officielt er meldt ud, at ”krisen” er ved at være ovre, er 
det ikke ligefrem årstid for offentlige tiltag, der koster penge. Da 
Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) i 2015 gik ud med ideen om 
nu at indføre offentligt tilskud til behandling ved klinisk diætist, var 
det dog velovervejet.

En tilskudsordning har været blandt FaKDs mærkesager siden 1993. 
Dengang blev foreningens arbejde dog præget af autorisationen af 
kliniske diætister. Den kom ved lov i 1996 efter 3 års ihærdigt arbejde 
med samarbejdspartnere og Folketingets partier. Det har været 
sværere med tilskuddet. FaKD opnåede i 2001, at medlemmer af 
Sygeforsikringen ”Danmark” kunne få tilskud derfra til konsultation 
hos klinisk diætist. Det var en vigtig milepæl, der dog kun gavner 
medlemmer af Sygeforsikringen ”Danmark”, der er en privat forsik-
ringsordning.

Sundhedsloven har nu flere år på bagen, Og den indeholder faktisk 
allerede den regel, der gør det muligt, at Ministeren for Sundhed og 
Ældre selv beslutter, at der kan gives offentligt tilskud til andre sund-
hedspersoner end dem, der er udtrykkeligt nævnt i sundhedsloven. 
Reglen findes i § 71:

”Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte nærmere 
regler om, at der ydes tilskud til anden behandling end nævnt i §§ 65-
69”.

Inden Ministeren udnytter denne mulighed, skal finansieringen na-
turligvis være på plads. Og derfor er Folketinget en vigtig medspiller i 
FaKDs arbejde.

Når vi er gået i gang med dette arbejde nu, er det fordi vi mener, at 
der er righoldig dokumentation for, at individuel diætbehandling kan 
føre til væsentlige og langsigtede besparelser for de offentlige bud-
getter. Indtil videre har vi også mødt positiv interesse for sagen, når vi 
har haft kontakt til Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.
Vi har tidligere skrevet indgående om sparerunder, der har ramt FaKD 
medlemmer inden for regionerne – senest ved Region Midtjyllands 
sparerunde i 2015. Her er hele Regionen praksisdiætistordning blevet 
lukket. Den blev i sin tid oprettet efter erfaringer fra amterne og efter 
undersøgelser, der havde påvist muligheden for besparelser ved at 
indføre ordningen. Og ordningen er da også gennem årene blevet 
udbygget. Det tager vi i sig selv som et udtryk for, at den har virket. 
Vi kan som forening ikke trylle flere penge ind i de offentlige budget-
ter. Men vi kan bruge vores omfattende viden til at anspore politiker-
ne til at tage bolden op, der hvor regionerne har sluppet den.
Den 17. november 2015 havde FaKD derfor bedt om foretræde for 
Folketingets Udvalg for Sundhed og Ældre, hvor sagen blev fremlagt. 
Udvalget har i forlængelse heraf stillet 7 spørgsmål til Minister for 
Sundhed og Ældre, Sophie Løhde. Hverken spørgsmålene eller svare-
ne giver i sig selv en tilskudsordning, men de vil være pejlemærker for 
FaKD’s fremadrettede arbejde med sagen.

Lovgrundlaget for en tilskudsordning er til stede. Og vi har givet Fol-
ketingets Sundheds- og Ældreudvalg den klare besked, at der allerede 
nu findes privatpraktiserende kliniske diætister, der er klar til at påtage 
sig opgaverne. Logistikken er i den forstand på plads.

Udvalgets spørgsmål til Ministeren og hendes svar kan findes på 
Folketingets hjemmeside, www.ft.dk. De privatpraktiserende kliniske 
diætister kan findes på foreningens hjemmeside www.fakd.dk.

ADVOKATEN

Tilskud efter sundhedsloven  
til klinisk diætist
Lovgrundlaget er der, og logistikken er på plads
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Spændende start på 2016
Ældrekonference på Christiansborg med fokus på  
og ny viden om mad til ældre.
Madkulturen, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metro-
pol stod bag konferencen. Næstformand Helle C deltog i konferen-
cen, og det kan du læse mere om på www.diaetist.dk

Politik
Sundhedsministerens svar til sundhedsudvalget bliver nærlæst i 
skrivende stund, og FaKD arbejder videre mhp. at få en ny model for 
diætbehandling i DK – inkl. overenskomst med sygesikringen.

Værdighedsmilliarden
Vær opmærksom på regeringens ”værdig hedsmillard”, hvor projek-
ter for ældre rundt omkring i kommunerne kan søges. Kontakt din 
kommune for at høre mere. Madprojekter har politisk interesse rundt 
omkring i kommunerne, og tidlig ansøgning anbefales fra politisk 
side.

KICK-OFF 
Nyheder fra Kick-off konferencen i forbindelse med 
revideringen af de sundhedsfaglige professionsuddan-
nelser, herunder Ernæring og sundhed. 

Konferencen blev afholdt i Odense onsdag d. 13/1, og FaKD 
var med. 

De vigtigste punkter i den igangværende revidering af Ernæ-
ring og sundhed lyder:  
Den nye udgave af uddannelsen kommer til at bestå af 1 fæl-
les basisår og derefter 2 studieretninger:  1. Sundhedsfremme 
og diætetik, 2. Fødevarer og ledelse.
 
Sundhedsfremme og diætetik (SD) vil igen dele sig i 2 spor, 
hvor det ene giver titlen: Klinisk diætist. De studerende, der 
ønsker at blive kliniske diætister, kan ansøge om en ekstra 
praktik (Klinisk) i den første del af specialedelen, hvilket er 
den afgørende ekstra praktik, som kan føre til autorisation. 

Der er ikke et loft for, hvor mange sundhedsstyrelsen vil auto-
risere som kliniske diætister, og den enkelte institution kan 
vælge sin egen udvælgelsesmetode. 
Pt er der 72 praktikpladser i hospitalsregi på landsplan, og der 
er ikke udsigt (økonomi) til flere. Der vil sandsynligvis heller 
ikke komme flere praktikpladser i kommunerne af økonomi-
ske årsager. 

FaKD vil fortsat være med på sidelinjen i forhold til revide-
ringsarbejdet og sørge for at få maksimal indflydelse, så vores 
uddannelse også fremover sikres en høj kvalitet, der matcher 
fremtidens arbejdsmarked.  
 
Trine Klindt, bestyrelsesmedlem i FaKD 

FaKD til Diabetes Update2015
Mirian Meinertz, suppleant i FaKD, deltog i Diabetesforeningens årligt tilbagevendende, faglige konference.  
Læs Mirians gode reportage om dagen og de spændende indlæg på konferencen på www.diaetist.dk 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ 
MULIGHEDERNE…
Novo Nordisk Fonden ønsker med forskningsprogrammet ”Almen 
praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen – det optimale pa-
tientforløb”, at støtte større forskningsprojekter, der søger at studere, 
udvikle og afprøve patientorienterede forløb, som er sammenhæn-
gende på tværs af behandlingsinstitutioner og som er klinisk og 
økonomisk effektive.

Kender du en eller flere, der er oplagt til at ansøge om denne fond 
til et projekt? Har du selv en idé eller mulighed for at søge, så du kan 
indgå i et projekt ift. det optimale patientforløb? Vær kreativ, brug din 
erfaring, vær visionær - og benyt dit netværk - held og lykke!

FaKD anbefaler at se linket vedr. ansøgning til Novo Nordisk fonden:
http://www.novonordiskfonden.dk/da/content/almen-prak-
sis-i-det-sammenhaengende-sundhedsvaesen-det-optimale-patient-
forloeb
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FaKD og Sund-
hedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalinger, og det er positivt, at 
de inviterer os med i arbejdsgrupperne. Vi håber, det vil optimere 
behandlingsforløbene og skabe stillinger!

Se f.eks. den nye anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om ”Tværsekto-
rielle forløb for mennesker med type 2-diabetes - Anbefalinger for 
opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning”. 
Anbefalingerne bygger på forløbsprogrammer for type 2-diabetes, 
eksisterende nationale retningslinjer for undersøgelser og behandling 
suppleret med nye anbefalinger vedrørende tidlig opsporing og sund-
hedsfaglig rehabilitering i kommunerne. FaKD har haft en repræsen-
tant med i arbejdsgruppen sammen med et medlem. Vi har indgivet 
vores høringssvar, som vil kunne ses på høringsportalen og på vores 
hjemmeside.

FaKD sidder også med i arbejdsgruppen ift. ”Anbefalinger for patient- 
rettede forebyggelsestilbud i kommunerne”. Anbefalingerne skal 
bidrage til at skabe en effektiv kommunal indsats af høj kvalitet for 
mennesker med kronisk sygdom. Anbefalingerne bygger oven på de 
anbefalinger, der findes i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
Anbefalingerne skal således dels styrke kvaliteten af de kommunale 
indsatser og dels sikre ensartede tilbud på tværs af landet. Anbefalin-
gerne skal tillige bidrage til, at kommunerne kan målrette indsatsen 
og prioritere de indsatser, der vurderes som god praksis med posi-
tive resultater for borgerne. De faglige anbefalinger vil tage afsæt i 
tilgængelig faglig evidens kombineret med erfaringsbaseret viden. 
Denne kommer i høring efter maj 2016.

TAK FOR DIN DELTAGELSE …
... i spørgeskemaundersøgelsen om dit fagblad Diætisten. Vi er meget glade for alle besvarelser, som vil blive brugt i det fremtidi-
ge arbejde i redaktionsudvalget.

I alt 147 har svaret på spørgeskemaet. Der er repræsentanter fra medlemmer ansat i region, kommune, i staten, på uddannelsessteder, i den 
private sektor, og fra privatpraktiserende, ledige, efterlønnere og studerende. Den uddannelsesbaggrund de fleste har er klinisk diætist (80 %), 
heraf 42 % PBES, 24 % med en baggrund som EH’er og 14 % med en baggrund som økonoma. 
70 % bladrer Diætisten igennem og læser de artikler, de finder interessante, og kun 2 besvarede, at de ikke læser fagbladet. Det indhold de fle-
ste (næsten 90 %) finder mest interessant er artiklerne. Størstedelen mener, at mængden af annoncer og artiklernes faglige niveau er passende, 
dog med en tendens til at det faglige niveau kan være højere, og mængden af annoncer kan reduceres.
Derudover har vi modtaget mange gode idéer og kommentarer, som vil blive drøftet ved det næste redaktionsudvalgsmøde. Endnu engang 
tusind tak.  

Sørg for at få  
rammeaftaler
Hvis du er tilknyttet et ambulatorium eller sengeafsnit, anbefaler 
FaKD, at du går til din ledelse og prøver at få en rammeafta le. 
En rammeaftale kan give dig mulighed for at udfylde og under-
skrive ”de grønne ernæringsordinationer”. 

Ordinationsret er ikke lige noget, der fås eller gives. Som det er 
nu, er det kun læger og tandlæger, der har ordinationsret.

En rammeaftale laves af den enkelte diætist og den afdeling/
ambulatorium, man er tilknyttet. Afdelingen skal kunne se en 
fordel for patienterne i, at den kliniske diætist kan sende patien-
ten sikkert videre med en grøn ordinationsblanket til ernærings-
produkter. 

Meld gerne tilbage til os, hvordan din rammeaftale er blevet. 
Der vil sikkert forekomme forskellige modeller, og det vil være 
rart at have nogle eksempler, som I medlemmer kan dele med 
hinanden. 
FaKD anbefaler selvfølgelig, at der fortsat er dialog mellem 
lægen, diætisten og sygeplejersken - også efter en ramme aftale. 
At drøfte patientens behandling og finde den bedste behand-
ling til patienten, er jo langt vigtigere end at få dem sendt 
afsted på apoteket efter en ernæringsdrik hurtigt. Husk også på, 
at regionerne har et budget ift. tilskud til ernæringsdrikke, og 
endelig: husk at dokumentere effekten af brugen af ernærings-
præparatet.
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19. juni 2016
Nordic dietetic conference 
Professional development and future perspectives
Swedish Association of Clinical Dietitians (DRF) invite you to a pre-congress day 19 June 
prior to the 11th Nordic Nutrition Conference (NNC) held in Gothenburg 20-22 June 
2016. The pre-congress day will focus on is professional development for dietitians and an 
opportunity to network with Nordic colleagues. 

20.-22. juni 2016
11. Nordic Nutrition Conference, Bridging nutrition sciences for health in the nordic coun-
tries, Göteborg. Se mere på www.nnc2016.se

17 - 20. september 2016
ESPEN CONGRESS ON CLINICAL NUTRITION & METABOLISM 2016, København. Se mere 
på http://www.espen.org/files/copenhagen2016/Espen_2016_first-announcement_ 
FINAL-HI-RES.pdf

Formand Mette Pedersen
E-mail: mp@diaetist.dk
Næstformand Helle Christensen
E-mail: hc@diaetist.dk 
Kasserer Helle Ronneby
E-mail: hr@diaetist.dk
Øvrige medlemmer
Randi Tobberup 
E-mail: rt@diaetist.dk 
Louise Rasmussen
E-mail: louiseras90@gmail.com
Tina Halvorsentina_
E-mail:halvorsen@wahoomail.dk
Mette Merlin Husted
E-mail: mettehusted@outlook.com
Trine Beck Klindt
E-mail:trineklindt@gmail.com
Mirian Meinertz (Suppleant)
E-mail: mm@diaetist.dk 
Rebecca Leth-Nissen Johansen (Suppleant)
E-mail:rebecca@dihn.dk  

REGIONSFORMÆND
REGION NORDJYLLAND:
Mette Poulsen 
E-mail: Mettepoulsen@yahoo.dk 
 
REGION MIDTJYLLAND: 
Louise Rasmussen
E-mail: louiseras90@gmail.com
 
REGION SYDJYLLAND:
Caroline Kiilerich Haderslev
E-mail: caki@haderslev.dk
Luise Helene Kop
E-mail: Luisekopp@hotmail.com 

REGION SJÆLLAND:
Trine Klindt
E-mail:Trineklindt@gmail.com

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
Margit Vesterlund
Dorte Knudsen
Sofie Wendelboe
Kan kontaktes via redaktoer@diaetist.dk

Webmaster: 
webmaster@diaetist.dk

KALENDER ’16
Hold dig opdateret på arrangementer og kongresser på 

www.diaetist.dk/viden/

Markedsfør FaKD – både på  
arbejde og til træning!
Nye trænings-T-shirts med FaKD-logo. 

Super kvalitet og med et vigtigt budskab. 
Du kan også stadig købe vest og almindelig polo-shirt. 

Log ind på webshoppen www.dkdybdahl.dk

Brugernavn: kliniske
Password: diætister

- eller se udførlig vejledning på www.diaetisten.dk
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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

1

�
…når�viden�er�vigtig

�
…når�viden�er�vigtig

Ernæringsdrikke,�tilskudsprodukter,�sondeernæring�og�tilbehør


