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Ernæring som mad er noget alle forholder sig 
til og har en mening om, og interessen er for-
skellig. Sådan vil det blive ved med at være.
Det gør også, at vores faggruppe som uddan-
nes indenfor området, bliver mødt med mange 
meninger, holdninger og interesser.
Vi skal holde tungen lige i munden, så vi ikke 
træder nogle over tæerne, når vi vejleder. Det 
kan jo være meget personligt at tale om mad-

vaner, og vi skal altid holde os afventende og kritiske, når ny forskning 
måske viser, at vi skal ændre på vores tillærte anbefalinger. Mange 
diætister er i tvivl om, hvorvidt de fx kan tillade sig at give råd om 
kosttilskud. Vi vil helst ikke ned af den vej -  den virker usikker.
Sundhed og ernæring fylder så meget i medierne, at det kan være 
helt støjende for både forbrugeren, patienten og også for vores fag-
gruppe. Men vi er nødt til at forholde os til den daglige debat for at 
kunne imødekomme patienten og borgeren i vores vejledning.

Satspuljemidlerne er i gang med at blive fordelt, og der uddeles skam 
midler af forskellige størrelser til vores interesseområder som fx diabe-
tes, ældres funktionsniveau, unges trivsel og maden på hospitalerne. 
Finansloven er også snart på plads, og vi skal påvirke politikerne til at 
støtte os i kampen mod ulighed i sundhed. Vi ønsker lige adgang til 
sundhedsydelser - herunder at få vejledning og rådgivning af vores 
faggruppe. 

Men vi skal fremfor alt fortsat kæmpe for, at ernæringen ikke bare 
oversættes til god og indbydende mad.

Ernæring til fx den indlagte patient er kompleks, og det er det også 
til diabetikerne. Det må ikke blive for simplificeret, politikerne skal 
forstå at der er en faggruppe, som tager en uddannelse i ernæring og 
sundhed (med 3 toninger), og disse skal bruges på hospitalerne og i 
kommunerne - og også gerne i almen praksis. Vores uddannelse er 
ikke bare et ”efteruddannelsesforløb” til andre faggrupper.

Mere regionalt arbejde flyttes til det kommunale, hvilket også stiller 
krav til, at vi kender vores faggrænser og samarbejder stærkt med 
hinanden inden for ernæring og sundhedsuddannelserne - og også 
at vi samarbejder med andre sundhedsprofessionelle. FaKD arbejder 
intensivt med at tydeliggøre vores faglige kvalifikationer og kompe-
tencer, således at vi har mulighed for at øge jobmulighederne i fx 
kommunerne. I er så sultne efter jobs, at I kan risikere at komme til at 
slås internt fremfor at samarbejde og udnytte den synergi, der er ved 
det gode samarbejde alle professionerne imellem.
FaKD arbejder derfor fortsat på at oplyse politikere om, hvem I er, 
og hvad I kan. Vi lader 2018 være præget af kurser og efteruddan-
nelse, således at vi fortsat også er en fagligt opdateret faggruppe og 
eftertragtet.

Det vil være noget af en julegave, hvis befolkningen og arbejdsgivere 
kendte til vores faggruppe og forskelle samt ligheder mellem  profes-
sionsbachelorer i ernæring og sundhed.

FaKD ønsker alle jer medlemmer en dejlig juletid, og så ses vi til års-
mødet i januar!

Er ernæring bare mad?

Formanden har ordet
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For sundhedsfagligt personale

Nestlé Health Science
www.nestlehealthscience.dk

Rigti ge ingredienser 
valgt med omhu

Vores maver kan også godt lide genkendelsens 
glæde. Evoluti onen har medført, at vores 
mave er nøje ti lpasset ti l det, som vi spiser. 
Isosource Mix er en sondeernæring, som er 
baseret på almindelige fødevareingredienser 
som ærter, kylling, grønne bønner, fersken, 
appelsinjuice, vegetabilske olier og fi skeolier.
Der er fl ere fordele ved, at Isosource Mix 
eft erligner almindelig mad i så stor udstrækning 
som muligt. Sondeernæring, som er baseret på 
almindelige fødevareingredienser kan mindske 
toleranceproblemer, samti dig med at det kan 
give pati enten fornemmelsen af at få en rigti g 
madoplevelse,* f.eks. ved refl ux. 
SÅ LÆNGE LEVE RIGTIG MAD!

*Hurt RT et al. Blenderized Tube Feeding Use in Adult 
 Home Enteral Nutriti on Pati ents. Nutriti on in Clinical   
 Practi ce. Vol 30, Number 6, December 2015, 824–829.

16-0509_Isosource_A4_annon_DK_fin.indd   3 2017-01-24   11:08



K O R T  N Y T

I FaKD kårer vi igen årets medlem og årets studerende 
på årsmødet i København, d. 12. januar 2018.
 
Har du en kollega, medarbejder, leder, studerende eller med-
studerende, som du syntes har gjort noget ekstraordinært for 
professionen, har gjort en særlig faglig indsats eller på anden 
måde har skilt sig ud, så nominer vedkommende til hhv. årets 
medlem og årets studerende!
 
Årets medlem og årets studerende bliver kåret på årsmødet. 
Med titlen følger 5.000 kr., som også overrækkes på mødet.
Nomineringerne bliver offentliggjort primo januar på FaKDs
hjemmeside og Facebookprofil.
 
Send navnet på årets medlem og/eller årets studerende, 
samt en beskrivelse af, hvorfor du mener netop han/hun 
fortjener titlen som årets medlem/årets studerende, til 
post@diaetist.dk, senest d. 31. december 2017.

Opdatering og 
udarbejdelse af 
nye rammeplaner
FaKD søger lige nu kliniske diætister med erfaring fra hospitalsregi  
til arbejdet med opdateringen af rammeplanen for ”Individuel diæt-
behandling med ernæringsterapi” (opstart af arbejde snarest muligt) 
samt udarbejdelsen af en ny rammeplan om ”Sondeernæring, paren-
teral ernæring og refeeding” (opstart af arbejde i starten af 2018).
Vedkommende vil komme til at arbejde med andre fagligt dygtige 
diætister med flere års erfaring indenfor området, der allerede har 
meldt sig til arbejdet. Bemærk at der er afsat midler til dækning af 
transportudgifter mm.

Kontakt bestyrelsesmedlem Louise Rasmussen, hvis du er  
interesseret i arbejdet: lr@diaetist.dk eller tlf.nr.: 28731648.

FAKD har fået tilbudt 10 pladser på kurset ”Lær om den nyeste forsk-
ningsbaserede viden indenfor kosttilskud - hvad er der evidens for ift.
virkninger, bivirkninger og risici?”
FaKDs medlemmer kan tilmlede sig kurset til en specialpris på 2.400 
kr., modsat normalpris 3.000 kr. Skriv en mail til sekretariatet på 
post@diaetist.dk for at få rabatkoden.

Det er Institut for Idræt og Ernæring, der afholder heldagsefteruddan-
nelseskurset om kosttilskud. Kursets formål er at give en forsknings-
baseret gennemgang af de mest udbredte kosttilskud mhp. afdæk-
ning af evidens ift. virkninger, bivirkninger og risici. Det er primært 
bygget op af en række forelæsninger, men med mulighed for at stille 
spørgsmål. Læs mere: https://goo.gl/c8jVmB

Kurset afholdes d. 28. februar 2018, kl. 9.30-17.00 på  
Københavns Universitet, Bülowsvej 17, Frederiksberg.

Årets medlem 
og studerende 
i FaKD

Efter-
uddannelse
- medlemsfordel til dig

Bliv klogere på sukker og børn
Klinisk Diætist Randi Tobberup har bidraget til P1 programmet  
”Hypokonder: Sukkers påvirkning på børn”
Du kan lytte til podcasten her: https://goo.gl/Te8B2Q

HELDAGS 
EFTERUDDANNELSES-

KURSUS OM 
KOSTTILSKUD
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General Meeting
Konferencen havde bl.a. fokus på underer-
næring og ældre, hvor flere mindre studier i 
PROMISS projektet blev præsenteret. PROMISS 
(Prevention Of Malnutrition In Senior Subjects 
in the EU) er et 5-årigt projekt, hvor 11 lande 
indgår. Missionen er at indsamle banebrydende 
forskning, der kan bidrage til forebyggelse af 
underernæring blandt hjemmeboende ældre, 
samt støtte op om en aktiv og sund alderdom.

Derudover blev et større studie fra Sverige, der 
har undersøgt tidsudviklingen i madmønstre 
og ernæringsindtag i relation til livsstilsfakto-
rer i en kohorte af 70-årige raske ældre (født 
1901-1944) præsenteret. En af de interessante 
resultater var, at kostfiber- og proteinindtaget er 
steget fra 1971 til 2014, med et tilsvarende fald 
i kulhydratindtag.  
Konferencens 1. dag bød derudover på en 
spændende poster præsentation af Nanna 
Ruengkratok Lang, med titlen Patients’ perspec-
tives on the nutrition care process in cancer 
treatment: a qualitative study. 

Konferencens 2. dag satte bl.a. fokus 
på de økonomiske fordele, der er ved 
at prioritere ernæringsbehandling og 
ansættelse af diætister. 

Karen Freijer fra Maastricht University gav os
bl.a. nedenstående ”take home messages”

n  Optimal ernæringsbehandling kan ned-
bringe omkostningerne, hvor diætisterne 
giver merværdi

n  Ernærings-økonomi er et område under 
udvikling, hvor det i fremtiden er nød-
vendigt med retningslinjer. Indtil da er 
det vigtigt at udføre evalueringer af de 
økonomiske forhold, når det handler om 
ernæringsbehandling

Alison Steiber fra the Academy of Nutrition 
and Dietetics holdt desuden et oplæg om red-
skabet ANDHII (The Academy of Nutrition and 
Dietetics Health Informatics Infrastructure), 
der er udviklet til diætister ift. at opspore og 
analysere resultater af ernæringsbehandling. 

“.. health care is shifting focus from the 
volume of services delivered to the value 
created for patients, with “value” defined as 
the outcomes achieved relative to the costs.”

Bestyrelsesmedlem Luise Persson Kopp 
præsenterede på konferencens 2. dag sin 
poster: The day nutrition for the elderly was 
forgotten. 

Vi kan kun opfordre alle FaKDs medlemmer 
til at deltage i EFAD´s konference næste år d. 
28.-29. september 2018 – også i Rotterdam.
Her møder du diætister fra hele Europa og 
har mulighed for at debattere og opdage, 
hvordan de griber professionen an i andre 
dele af Europa. 
Skandinavien anses som et foregangsområde 
inden for faget – både mht. udbredelsen 
af diætister i samfundet samt vores faglige 
niveau. Alligevel fik vi meget inspiration med 
hjem fra især Mellemeuropa – både i forhold 
til viden og metoder. 

Se mere fra konferencen, og følg med i 
næste års konference her: 
www.efadconference.com

EFAD 2017 - The European Federation of the  Associations of Dietitians

FaKD deltog i år for første gang på EFAD´s årlige konference inkl.  
generalforsamling. Konferencen fandt sted i Rotterdam d. 28.-30. sep-
tember, og FaKD var repræsenteret ved næstformand Trine Klindt samt 
NCP og kommunikations-ansvarlig Luise Persson Kopp. 

Bestyrelsesmedlem Luise Persson Kopp præsenterede 
på konferencens 2. dag sin poster, The day nutrition 
for the elderly was forgotten. 

Trine Klindt og Luise Persson Kopp.

1. dag stod på General Meeting for 
repræsentanter fra alle diætistforenin-
ger i Europa, der er medlemmer af EFAD. 
Dagen bød udover mødet på gode 
samtaler og vidensdeling med de andre 
diætistforeninger. 

2. og 3. dag var konferencen åben for 
alle og bød på mange interessante 
oplæg inkl. vidensdeling med andre 
diætister, organisationer og undervisere 
fra hele Europa.

T HE F UTURE 
I S  NOW” ”
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Ny medlemsfordel

The European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism afholdt i september den 
39. ESPEN-kongres i Haag i Holland. For-
uden et spændende fagligt program,
som du kan få et indtryk af i ”Mathias
Cooks dagbog” på næste side, fik nogle 
danske diætister et lille indblik i hollandsk 
kultur og så det berømte oliemaleri, ”Pige 
med perleørering”, af den hollandske maler 
Johannes Vermeer fra det 17. århundrede. 

Allermest overvældede blev vi nok, da vi 
studerede livet i en af de hollandske silde-
vogne, som må gavne omega-3-indtaget i 
landet gevaldigt. Hverken immigration eller 
globalisering, McDonald’s eller Burger King, 
shawarma eller kebab ser ud til at have 
kunnet fortrænge havets sølv, som tages 
ved halen, mens hovedet lægges tilbage og 
spises i én mundfuld. Sildene i denne silde-
vogn var i øvrigt importeret fra Danmark. 
Møller og træsko og det fine Fredspalads 
med Menneskeretttighedsdomstolen så vi 
også. 

Tak til ESPENkomitéen for endnu  
en fin kongres. 

Bestyrelsesmedlem Karina Kildevang 
deltog fredag den 10.11.2017 i Dansk 
selskab for Adipositasforsknings (DSAF) 
årsmøde i Nyborg, hvor temaet var:  
Er svær overvægt en sygdom?

Første del af mødet bød på diskussion om, 
hvorvidt svær overvægt skal kaldes for en syg-
dom. Det er en kompleks diskussion, hvor de 
tre oplægsholdere Signild Vallgårda, professor 
i sundhedspolitiske analyser, Jens-Christian 
Holm, overlæge på Holbæk sygehus og 
Tatjana Hejgaard fra Sundhedsstyrelsen i deres 
oplæg og i efterfølgende kort paneldiskussion 
kom med mange modsatrettede argumenter 
for og imod. På den ene side er der bekymring 
for, om det vil kunne føre til større stigmatise-
ring af overvægtige, og der sættes spørgsmål 
ved, om det overhovedet vil føre til mere 
behandling - her sammenlignes med indførsel 
af flere diagnoser indenfor psykiatrien? På den 
anden side argumenteres der fra Jens-Christi-
an Holm side, at svær overvægt skal defineres 
som en sygdom, da det patofysiologisk er en 
sygdom med en lang række komplikationer 
til følge, og hvor kroppen instinktivt kæmper 
for at bevare fedtmassen. Ved ikke at betegne 
overvægt som en sygdom kan det desuden 
undermineres, både af samfundet og den 
enkelte, at behandling kræver professionel 
hjælp, og at det oftest ikke er tilstrækkeligt 
blot at tage sig sammen. 

Sundhedsstyrelsen fastholder aktuelt, at 
svær overvægt er en risikofaktor, på trods 
af at flere eksperter på området har meldt 
ud, at de mener, det bør defineres som en 
sygdom. Sundhedsstyrelsen mener ikke, at en 
diagnose skal være afgørende for, om der er 
behandlingstilbud. De arbejder aktuelt med 
en indsats på området, som forhåbentlig kan 
føre til ensartede tilbud i kommunerne. FakD 
var i foråret med til at sætte fokus på netop 
denne store ulighed i kommunernes tilbud, 
hvor mange slet ikke udbyder behandling til 
overvægtige. 
Der var dog enighed om, at inden svær over-
vægt skal kunne defineres som en sygdom, 
skal det nøje overvejes, hvor BMI-grænsen 
skal sættes - selvom BMI ikke er et optimalt 
mål? Ved hvilket stadie bliver fedtmassen ska-
delig? Skal forekomst af komplikationer med-
tages – hvad med psykisk/social påvirkning? 
Dagen bød desuden på oplæg om patient-
perspektiv, forskningsprojekt om nudging, 
undersøgelse af befolkningens stigma mod 
overvægt og økonomiske analyser af svær 
overvægt. 

Årets ESPEN-kongres 
om klinisk ernæring  og metabolisme

Anne Marie Beck, docent, ph.d. fra Metropol gav igen 
et fremragende og sprudlende oplæg om ældre og 
ernæring.

Meld dig ind i Forbrugsforeningen og spar penge, rigtig mange penge, hver eneste dag, 
når du alligevel er ude at handle. Du optjener bonus, dér hvor du handler til hverdag i 
mere end 4.000 butikker og 500 forskellige webshops. Det gælder også nedsatte varer, 
tilbud og udsalg.

Meld dig ind nu!
Du skal være fyldt 18 år og være medlem af en fagforening som samarbejder med Forbrugs-
foreningen. Det koster 0,- kr. i kontingent for første års medlemskab. Herefter koster det 
132,- kr. om året. Vil du spare penge, er det med andre ord en rigtig god idé at blive medlem 
af Forbrugsforeningen. Meld dig ind på www.fbf.nu
Vil du vide mere, læs her: https://www.forbrugsforeningen.dk/Bliv-Medlem/Medlemsfordele

En af de mange sildespisere poserer for en beundrende 

dansk diætistflok, her med Anne W. Ravn.

Hollandske sild

Is Obesity 
a Disease?
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LØRDAG

Jeg landede i Amsterdam allerede 11.30 og 
følte mig ovenpå, da første oplæg først var 
kl. 14. Det holdt dog hurtigt op, da jeg fandt 
ud, af at min telefon ikke virkede i Holland. 
Dermed var jeg totalt handicappet ift. rejse-
planer, kontakter til de øvrige danskere og 
GPS-kort.

Jeg fik dog langsomt bevæget mig mod 
kongrescentret med sporvogn, og efter en 
mindre omvej kunne jeg sætte mig i sædet 
til dagens første session, som handlede om 
forbedring af outcome for cancerpatienten. 
Problemstillingen blev både belyst ud fra en 
biokemisk vinkel med fokus på effekten af 
immunonutrition, hvor blandt andet arginin 
i mange år har været det mest interessante. 
Derudover blev brugen af fiskeolie diskuteret 
med udgangspunkt i de nye ESPEN-guide- 
lines.

Næste session handlede om, hvordan ernæ-
ring i kombination med fysisk aktivitet an-
vendes optimalt til cancerpatienter og kritisk 
syge patienter. Her blev der også vendt
det interessante emne om kontinuerlig vs. 
bolusindgift af sondeernæring. Ingen
kender helt den endegyldige sandhed om,
hvad der fungerer bedst.

Efter de faglige oplæg kom vi til konferen-
cens åbningsceremoni, hvor hovedtaleren var 
astronauten Andre Kuipers. Det var et
meget spændende foredrag om vejen til 
hans ophold på den internationale rumsta-
tion. Han drejede flere gange historien over 

på ernæring, og om hvordan man sikrer 
sufficient træning og ernæring i rummet.

Aftenen blev sluttet af med let aftensmad, 
en masse spændende snak med mine danske 
kollegaer og underholdning med DJ og 
saxofon.

SØNDAG

Søndag bød på mange spændende sessioner, 
der primært omhandlede:

1. Udfordringer ifm. mikronæringsstoffer 
ved parenteral ernæring. Her var den del 
med størst nyhedsværdi en bekymring for 
lyspåvirkning af indholdet i poserne med 
parenteral ernæring. Blandt andet, at C-vi-
tamin (og andre vitaminer) bliver skadet af 
lys. Dette vil jeg tage med hjem, dels til vores 
afdeling og dels til vores producent.

2. Sondeernæring til kritisk syge med fokus 
på akut pankreatit. Her var den mest inte-
ressante nyhed flere case-beskrivelser, hvor 
sondeernæringsprodukter med højt indhold 
af casein risikerer at koagulere og stoppe 
en i forvejen dårligt fungerende tarm. Her 
anbefales i stedet produkter med hydrolyse-
ret valleprotein, og der opfordres desuden 
til at bruge de nye sondeprodukter med højt 
proteinindhold og relativt lavt energi-indhold.

 3. Afslutningsvis var der et meget spæn-
dende oplæg om moderne håndtering af 
ernæring til cancerpatienter. Udover at sikre 
patienterne tilstrækkeligt med energi og 
protein, handler det samlet set om at give de 

raske celler, herunder især immunforsvaret, 
de bedst mulige forhold. Så fremfor kun at 
tænke i kalorier og protein, opfordres der 
til en mere holistisk tilgang, hvor der også 
tænkes i stress-håndtering, motion, gavnli-
ge kosttilskud (evidensen er især god mht. 
omega-3 i form af fiskeolie i mængder på 
omkring 2-3 g omega-3 dagligt), og som 
noget nyt nævnes også korte fasteperioder. 
Konceptet er ikke nyt, men det er et hot 
forskningsområde, selvom det er yderst 
kontroversielt at bede patienter i ernærings-
mæssig risiko om bevidst at sænke deres 
fødeindtag i korte perioder. Her kan der ikke 
gives konkrete anbefalinger endnu, men må-
ske bliver det en del af det diætetiske regime 
om nogle år.

MANDAG

Mandag havde flere højdepunkter herunder 
overrækkelsen af Arvid Wretlind-prisen til 
Danmarks ”Grand Old Man” inden for klinisk 
ernæring - Jens Kondrup. Hans efterfølgende 
foredrag handlede om implementering af 
ernæringsvidenskab i praksis. 
 Herefter var det min tur til at være i spot-
light med min poster. Der var stor søgning 
til det område, jeg stod i med cancerposters. 
Det blev derfor til mange præsentationer af 
mit arbejde, og det gav også mulighed for 
udveksling af erfaringer og strategier med 
mine internationale diætistkollegaer. 
 
TIRSDAG

Den sidste dag på en lang og spændende 
tur bød på flere spændende oplæg, der 

Mathias Cooks dagbog 
fra ESPEN 2017
Mathias Cook var den heldige vinder af FaKDs årlige medlemstur til ESPEN konferencen. Hvis du er interesseret I at komme 
afsted til næste år, så følg med i konkurrencen til foråret.
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Smukke lokaler på det gamle universitet dannede rammen om blot to konferencedage, 
med ikke mindre end 32 oplæg a 20-30 minutter. Dette gav en ret intens konference 
på et højt fagligt niveau med foredrag, der belyste forskellige aspekter af ernæring ved 
mave-tarm sygdomme, primært IBS og IBD. De 32 oplæg - med fokus på gastroentero-
logien - var delt ind i underemner lige fra effekten af motion ved mave-tarm sygdomme 
til diætbehandling af børn med IBD og diætetiske strategier på tværs af kulturer - særligt 
med fokus på indførsel af Low FODMAP-diæten. 

Jeg fandt især et oplæg af Professor Kevin Whelan interessant. Han satte fokus på livskva-
liteten hos patienter med IBD og kom ind på, at mange patienter ofte ikke føler sig hørt. 
En interessant pointe var, at 98% af gastroenterologerne mener, at de giver råd omkring 
diæten til deres IBD patienter, mens kun 26% af patienter med IBD mener, at de har 
modtaget råd vedrørende diæten fra deres læge. Whelan opfordrer til større samarbejde 
mellem diætister og gastroenterologer. 

På anden dagen fandt jeg særligt Professor William Cheys foredrag ”Congenital Sucra-
se-Isomaltase Deficiency: Hiding in plain sight?” interessant. I et nyere studie har man 
belyst, at IBS patienter er mere tilbøjelige til at have mutationer i genet for enzymet
Sucrase-Isomaltase sammenlignet med raske personer. Desuden, ser det ud til,  at det 
særligt er de IBS-patienter, der responderede dårligt på Low FODMAP diæten,  der tilsy-
neladende har genmutationer. Der er tale om et helt nyt studie, hvorfor der naturligvis er 
behov for flere studier for at underbygge dette. Jeg ser frem til at høre, hvilke resultater 
det bringer på banen i fremtiden. 

Jeg havde glæde af at følges med Mette Borre fra Aarhus Universitetshospital og Ilana 
Dariel fra Israel, der arbejder med IBS-patienter i privat regi. Herudover havde vi også mu-
lighed for at nyde konferencemiddagen i selskab med norske kolleger. 

Konferencen blev afholdt for anden gang i Prato (første gang i 2015) og der var over 70 
tilmeldte. For mig personligt var det helt fantastisk med så mange ernæringsengagerede 
læger og diætister samlet på et sted, og fordi konferencen kun omhandlede gastroentero-
logien, var der mulighed for at dykke helt ned i deltaljer. Jeg kan derfor varmt anbefale at 
deltage ved næste konference, der forventes afholdt i 2019 i Malaysia – for som de fleste 
foredragsholdere understregede, så er der behov for diætister med special-kompetencer 
indenfor dette område. Derfor anser jeg det som yderst vigtigt at deltage i kurser og kon-
ferencer, der yderligere kan kvalificere os til diætbehandlingen af IBS og IBD patienter. 

Louise Rasmussen
Bestyrelsesmedlem af FaKD og klinisk diætist

omhandlede aldring og ernæring samt 
præsentation af de nye ESPEN Guidelines for 
leversygdom.
Seminariet omkring aldring og ernæring var 
delt i to og handlede dels om konsekven-
serne af aldring for appetitregulering, hvor 
især ændring i den hormonelle mæthedssig-
nalering kunne føre til en dårligere appetit, 
og begrebet ”Anorexia of ageing” blev 
præsenteret. 
 
Anden del af dette oplæg handlede om, 
hvorvidt kalorie-restriktion eller fastediæter 
kunne være livsforlængende. Denne type stu-
dier er svære at udføre, da tidsperspektiverne 
er ekstremt lange, og der kan være stort 
frafald. Dog blev konklusionen, at kvaliteten 
af den mad, man spiser, og en overordnet 
sund livsstil nok har den største effekt, 
når man tænker på de sundeste områder i 
verden, de såkaldte ”Blue Zones” (Sardinien 
og Okinawa).

Det sidste punkt på ESPEN’s dagsorden, før 
rejsen igen gik nordpå, var præsentation af 
de nyeste ESPEN Guidelines. Her havde især 
de opdaterede retningslinjer for leversygdom 
min store interesse. Meget interessant fyldte 
evidensen for ernæringsinterventioner til 
patienterne med ikke-alkoholisk fedtlever 
(NAFLD) og ikke-alkoholisk steatohepatit 
(NASH) rigtig meget i den nye guideline. Det 
er godt nyt i forhold til at få flere diætister til 
at arbejde med livsstilsændringer til denne, 
på alle måder, store patientgruppe.

K O R T  N Y T

Bestyrelsesmedlem Louise Rasmussen deltog på 
vegne af FaKD i dette års Gastrodiet hos Monash 
University i Prato, Italien, d. 2.- 4. november
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Af Anne Marie Beck, docent Ernærings og Sundhedsuddannelsen, 
Professionshøjskolen Metropol, ambe@phmetropol.dk 

I juni 2017 meddelte Sundheds- og Ældreministeriet, at andre 
autoriserede sundhedspersoner end læger - herunder kliniske 
diætister - kan ordinere ernæringspræparater. I praksis er det 
formodentlig allerede foregået sådan på mange hospitaler, så 
den største udfordring bliver at få Sundheds- og Ældreministe-
riets udmelding omsat til praksis i kommunerne.

En ting er, at det næppe er realistisk at involvere alle praktiserende 
læger i denne delegering af ordinationsretten. En anden ting er, at der 
gennemgående ses en stigende modvilje mod ordination af ernærings-
præparater i kommunerne. Det vil kunne gøre det svært for os at 
udnytte muligheden for at ordinere ernæringspræparater optimalt. 
Oplevelsen er, at den stigende modvilje mod ordination af ernæ-
ringspræparater særligt er gået ud over gamle borgere, der lider af 
sygdomsbetinget underernæring, men som på trods heraf ikke kan få 
en ’’grøn recept’’ med den begrundelse, at småtspisende gamle men-
nesker ikke er omfattet af tilskudsordningen. Det er sidstnævnte, der 
er fokus i denne artikel, idet uviljen mod ordinationen til præcis denne 
målgruppe strider imod den videnskabelige evidens, der foreligger på 
området. 

Det er for så vidt rigtigt nok, at småtspisende gamle borgere ikke er 
omfattet af tilskudsordningen, som det fremgår af den nuværende 
bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater (1). Men findes 
der mange gamle mennesker, der ’bare’ er småtspisende? Nej, de 
fleste småtspisende gamle mennesker har en sygdomsbetinget årsag 
hertil og har en lav grad af betændelsestilstand (inflammation), der 
vides bl.a. at medføre appetitløshed (anorexia-of-ageing) og på sigt 
øget risiko for skrøbelighed (2). Inflammationen er også en af de 
medvirkende faktorer til sarkopeni og er bl.a. baggrunden for, at 
gamle mennesker har et øget behov for protein (3).  Årsagssam-
menhængen mellem inflammation og underernæring er derfor den 
samme som ved mere iøjnefaldende sygdomstilstande som fx kræft 
eller blodprop i hjernen. Ved disse sygdomstilstande ER det muligt at 
få ordineret ernæringspræparater (1). 

Ligesom den sygdomsbetingede underernæring som følge af kræft 
eller blodprop i hjernen har alvorlige konsekvenser, så gælder det 
samme for gamle menneskers sygdomsbetingede underernæring. 
De alvorlige konsekvenser rammer både de gamle mennesker selv 
og samfundsøkonomien, idet underernæringen både øger risikoen 
for tab af funktionsevne og dermed behovet for hjælp til almindelige 

daglige aktiviteter og øger hyppigheden af (gen-)indlæggelser på 
sygehuse (4,5). Samtidig har en række studier vist, at ernæringspræ-
parater til småtspisende gamle mennesker har en positiv effekt på fx 
mobilisering og daglige færdigheder, også i undersøgelser udført på 
plejehjem og i andre ikke-hospitalssammenhænge, altså tilstande, der 
ikke er forklaret ved operation, stråleterapi eller lign. (6,7). Selvom der 
er offentlige udgifter forbundet med udskrivelsen af grønne recepter 
til ernæringspræparater, er der altså samlet set en økonomisk gevinst, 
når præparaterne ordineres til gamle mennesker på hospital, i hjem-
mepleje og plejebolig (8-11).  

En af besparelserne, der kan opnås, skyldes, at risikoen for genindlæg-
gelser reduceres væsentligt, når gamle mennesker med sygdomsbe-
tinget underernæring tilbydes ernæringspræparater som en del af en 
ernæringsindsats. Det er vist i både udenlandske og danske undersø-
gelser og danner bl.a. baggrund for det oplæg om ernæringsindsatser 
for den ældre medicinske patient, som Sundhedsstyrelsen udsendte 
tidligere i år, hvor det netop derfor er et af indsatsområderne (4). 

På trods af den foreliggende evidens opleves der som nævnt ovenfor 
en stigende uvilje hos de praktiserende læger, når det gælder om at 
udskrive en ’’grøn recept’’. En forklaring er formodentlig den massive 
kampagne, der er ført i særlig Region Syddanmark for at få de 
praktiserende læger til at reducere ordinationen af tilskudsberettigede 
ernæringspræparater til småtspisende gamle mennesker, idet regio-
nen mener, at det er stigningen i ordinationen af ernæringspræpara-
ter til denne gruppe, der er skyld i den generelle stigning i udgifter til 
området (12).  
Fakta er dog, at der tilsyneladende ikke er nogen - heller ikke i Region 
Syddanmark - der har overblik over, om denne stigning skyldes ordi-
nationer til småtspisende gamle mennesker (13,14). 
Alligevel har Region Syddanmark som nævnt gennemført en massiv 
kampagne, som de mener sparer regionen for seks millioner på pro-
teindrikke – sådan lyder en overskrift i Jyske Vestkysten d. 13.4.2017 
(15). Umiddelbart lyder det jo forjættende – men spørgsmålet er, om 
det er sandt? 
Et svar på det kan man måske få ved at se på udviklingen i forebyg-
gelige indlæggelser, i den periode hvor Region Syddanmark har kørt 
deres kampagne. Interessant er det så at erfare, at antallet af forebyg-
gelige indlæggelser, som ellers har været støt nedadgående, pludselig 
er på vej OP igen i netop selvsamme periode (16).

Af indlægget i Jyske Vestkysten fremgår det, at fx småtspisende  
gamle borgere kan klare sig lige så godt med en almindelig prote-
indrik fra et supermarked som med ernæringspræparater. Da vi jo 
regner med, at praktiserende læger, som udskriver recepterne med 

ARTIKEL

’’Blot’’ småtspisende 
gamle mennesker? 
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ernæringspræparaterne, arbejder evidensbaseret, vil de - og også 
jeg - gerne se noget dokumentation for, at supermarkedets drikke 
er lige så effektive til fx at reducere genindlæggelser og bevare den 
fysiske funktionsevne, som de ernæringsdrikke, der gives tilskud til. 
To nylig udgivet systematiske litteraturgennemgange af effekten af 
energi- og proteinberigede fødevarer har nemlig ikke kunnet påvise 
dette (17,18).  

Afslutningsvis kan man med glæde notere sig, at passussen om de 
småtspisende gamle mennesker er fjernet fra den bekendtgørelse, der 
aktuelt er under udarbejdelse (19). Man kan gætte på, at det netop 
skyldes den foreliggende evidens på området om en gavnlig effekt af 
disse ernæringspræparater.  
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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 Lotte Hvas, læge, dr.med., lotte.hvas@dadlnet.dk 

Overgangsalderen - bedre end sit rygte
Heldigvis opfattes overgangsalderen ikke længere som en sygdom eller 
mangeltilstand, som den gjorde for blot få år siden. Men mange oplever, 
at overgangsalderen er omgivet af tabu, og kvinder har svært ved at 
få svar på, hvad der sker i kroppen i denne periode. De ved ikke, hvor 
de skal gå hen med deres spørgsmål, og synes ikke, det er relevant at 
inddrage lægen, da det hverken er en sygdom eller noget, de ønsker 
medicin for. Her kan diætister have en funktion: Det er ikke unormalt, 
at midtlivskvinder, der kommer i anden anledning, stiller spørgsmål om 
kostens betydning for overgangsalderen. 
I denne artikel vil jeg derfor give en oversigt over, hvad overgangsalderen 
er, og hvad man kan forvente. Dernæst vil jeg tage fat på nogle typiske 
spørgsmål fra kvinderne, når det gælder kosten: Kan man afhjælpe hede-
ture med kostændringer? Hvad med vægten? Og er der noget specielt, 
jeg skal spise for at vedligeholde kroppen i årene fremover?
Svarene bygger på min mangeårige forskning om overgangsalderen 
og mit arbejde som praktiserende læge gennem 25 år. Det har også 
resulteret i en ’brugsbog’ til kvinderne: ”Overgangsalderen – bedre end 
sit rygte”, der udkom foråret 2017. 

Overgangsalderen: Hvad, hvornår og hvordan?
Overgangsalderen er en naturlig del af et kvindeliv og forløber rimelig 
uproblematisk for de fleste, selv om der er et mindretal, der kan have ret 
kraftige symptomer. Desværre er myternes tid ikke forbi, og til trods for 
at man ved selvsyn kan se, at midaldrende kvinder i Danmark generelt 
har det godt, er der mange kvinder, der ser hen til overgangsalderen med 
negative forventninger. 
Overgangsalderen er den periode, hvor kroppen og psyken skal indstille 
sig på et liv, hvor der ikke kommer flere menstruationer, og kvinden ikke 
længere er i stand til at få børn. Det er både en rent biologisk forandring, 
der skyldes æggestokkenes aftagende funktion, men også et eksistentielt 
symbol på at man er timelig og ikke evigt ung. Overgangsalderen opleves 
meget forskelligt fra kvinde til kvinde og er afhængig af: 1. styrken af 
symptomerne, 2. ’livet i øvrigt’ og 3. den omgivende kulturs fortolknin-
ger.  

Biologiske forandringer og symptomer
Rent biologisk skyldes overgangsalderen, at der ikke modnes flere æg i 
æggestokkene. Æggestokkene holder samtidig op med at producere de 
kvindelige kønshormoner østrogen og progesteron. Kroppen skal derfor 
indstille sig på en ny hormonel balance, og de tre vigtigste symptomer er 

hedeture, uregelmæssige blødninger og slimhindeproblemer fra skede og 
urinveje. Hvis man sveder og bliver fugtig under en hedetur, kaldes det 
svedetur. Der kan også komme søvnproblemer, især hvis hede-/svedetu-
rene er slemme om natten. 

Overgangsalderen opleves meget forskelligt fra kvinde til kvinde. Tom-
melfingerreglen er, at en tredjedel af kvinderne slipper næsten uden 
symptomer, en tredjedel har lette til moderate symptomer, og højst 
en tredjedel har så kraftige symptomer, at det påvirker hverdagen og 
livskvaliteten. 

Hvornår?
Den sidste menstruation kommer i gennemsnit, når kvinden er 51 år 
gammel, men overgangsalderen starter som regel flere år før med den 
første uregelmæssige blødning og fortsætter et stykke tid efter med 
hedeturene. Slimhindeproblemerne kommer først til sidst, måske først 
2-3 år efter den sidste menstruation. 

Alt i alt kan overgangsalderen derfor strække sig over en periode fra få 
måneder til 2-3 år og hos en del betydeligt længere.  Eftersom perioden 
kan være lang, er der en stor sandsynlighed for, at kvinderne oplever 
mange andre symptomer, som egentlig ikke har noget med overgangs-
alderen at gøre. Noget skyldes, at hun ikke er helt ung længere - fx gråt 
hår, behovet for briller, måske lidt flere rynker eller en tiltagende stivhed 
og begyndende symptomer på slid i leddene. Hun kan selvfølgelig også 

FOKUS

Kvinder i midtlivet har ofte 
spørgsmål til kosten  
Diætister kan have en funktion som rådgivere  
omkring kost og overgangsalder

Overgangsalderen er en periode, hvor kroppen skal finde en ny balance. Det er ikke 

noget der skal sygeliggøres, men heller ikke bagatelliseres. Privatfoto.
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komme til at fejle noget helt andet, både psykisk og fysisk, eller blot være 
præget af andre ting der sker i livet: måske et stresset arbejde, måske 
problemer i ægteskabet eller med teenagebørn. Gennem tiderne har 
overgangsalderen typisk fået skyld for det hele - blandt andet fordi de 
kropslige skavanker begynder at optræde i de år, hvor menstruationerne 
holder op, og hedeturene kommer. 

Symbol på aldring
Overgangsalderen er for mange kvinder et symbol på at blive ældre og 
dermed også et eksistentielt spørgsmål, som ikke direkte har noget med 
faldet i hormoner at gøre. 
Hvis man spørger kvinder i overgangsalderen, fortæller de om en lang 
række psykiske ressourcer ved at blive ældre, som kan kompensere for 
de kropslige udfordringer: De føler sig fx mere frie (seksuelt, økonomisk, 
tidsmæssigt), de er blevet mere erfarne og er blevet bedre til at prioritere 
og stå ved sig selv. 
Men kvinderne oplever også, at de skal tilpasse sig en ungdomsdyrkende 
kultur, hvor ældre kvinder ofte føler sig mere usynlige og mister status. Til 
gengæld er mange glade for, at de ikke behøver tænke på prævention 
og at slippe for menstruationer, bind og tamponer.

Er der noget i kosten, der kan hjælpe mod hedeture?
Mange kvinder ønsker ikke behandling med hormoner, bl.a. pga. risikoen 
for bivirkninger. Selv om de har mange symptomer, ønsker de fleste ofte 
at prøve andre  metoder, før de tyr til medicinsk behandling. 
Så er der noget, der reelt hjælper på hede/svedeturene?
Svaret er klart ja, selv om det måske ikke er helt ligeså effektivt og ikke 
virker lige så hurtigt som hormoner på recept. Der findes både kosttilskud 
og naturlægemidler, som i undersøgelser har vist at kunne tage toppen 
af symptomerne. Og hører man til gruppen, der har lette til moderate 
symptomer, er det ofte tilstrækkeligt. Og hvis man har mange symp-
tomer, kan det gøre hverdagen lettere. Her vil jeg koncentrere mig om 
kosttilskud med planteøstrogener og naturlægemidler med sølvlysrod, 
som er dem, der er bedst undersøgt. 

PLANTEØSTROGENER
Planteøstrogener, også kaldet phytoøstrogener, er naturens egne 
østrogenlignende stoffer, som blandt andet findes i soja, rødkløver og 
bælgplanter. Planteøstrogener er ikke kemisk identiske med kvindernes 
egne østrogener, men ligner så meget, at de er i stand til at fremkalde en 
østrogenlignende virkning i kroppen. Vi ved også, at i Japan, hvor ind-
holdet af plantehormoner i kosten er højt, har kvinderne betydelig færre 

hedeture end i den vestlige verden. Denne forskel kan dog også skyldes 
andre kulturelle og biologiske faktorer.  

Hvis man vil øge kostens indhold af planteøstrogener, kan det gøres ved 
at vælge madvarer, hvor indholdet er højt eller ved at købe kosttilskud i 
tabletform eller som te med rødkløverekstrakt.  Der er gode opskrifter i 
nogle af de bøger, der står som forslag til yderligere læsning sidst i denne 
artikel.
Generelt er der ikke bivirkninger ved at spise kost med højt indhold af 
planteøstrogener. Men kvinder, der har brystkræft, og som er i behand-
ling for dette, skal undgå tilskud med planteøstrogener.  Hvad der skal 
anbefales efter endt behandling, er der uenighed om blandt de ’lærde’. 
Kræftens Bekæmpelse og en del gynækologer vurderer, at kvinder, der 
har haft brystkræft, skal holde sig fra store mængder sojaprodukter pga. 
en negativ påvirkning fra planteøstrogener på samme måde, som de 
skal undgå medicin med østrogen. I bogen ”Spis dig fra overgangsalde-
ren” redegør de tre forfattere,  der er overlæge, ernæringsrådgiver og 
videnskabsjournalist, til gengæld for nyere  forskning, der tyder på, at 
planteøstrogener forebygger og ikke øger risikoen for tilbagefald 
Det nyeste skud på stammen er kosttilskud, som er udvundet af soja, 
men som ikke indeholder de klassiske planteøstrogener, men andre
stoffer, bl.a. DT56-a, som går direkte ind og påvirker receptorerne. Også 
her tyder det på, at man kan få nogen effekt på hedeturene og uden 
samtidig risiko for påvirkning af brystvævet.
 
Der vides endnu for lidt om det til at sige, hvad der er ’sandt’, når det 
gælder bivirkninger ved kosttilskud. For at kunne sige noget endegyldigt 
om dette, kræves store undersøgelser. Min grundlæggende holdning 
til alt med hormoner, hvad enten de kommer fra kroppen, produceres i 
naturen eller på fabrik, er, at det er stoffer med en kraftig virkning, som 
indgår i yderst komplekse kropslige samspil, som hverken læg eller lærd 
endnu er i stand til at gennemskue og efterligne helt. 

SØLVLYSROD
Sølvlysrod  (cimicifuga racemosa) er det aktive stof i nogle naturlægemid-
ler. For at kunne sælges i Danmark skal et naturlægemiddel godkendes 
af Sundhedsstyrelsen, og der skal stå på pakken, hvad midlet indeholder 
og bruges mod. 
Sølvlysrod er en plante, der siden antikken er blevet brugt mod hedeture. 
Den har ikke en østrogenlignende effekt og må derfor gerne bruges af 
kvinder, der er behandlet for brystkræft.  
Ikke mindst i Tyskland, hvor der er en større tradition for at bruge natur-
medicin også i det etablerede system, er sølvlysrod hyppigt anvendt, og 
de videnskabelige undersøgelser tyder på en vis, omend ikke overbevi-
sende effekt. Virkningen indtræder senere end ved hormonbehandling, 
oftest i løbet af nogle uger. 
Problemet med sølvlysrod er, at der har været mistanke om, at behand-
lingen kan give leverskader. Der har været indrapporteringer om alvorlig 
leverpåvirkning på verdensplan - dog ikke i Danmark. Det er usikkert, om 
de indrapporterede tilfælde overhovedet har noget med sølvlysrod at gøre, 
men Lægemiddelstyrelsen har valgt at udstede en advarsel, som fremgår af 
indlægssedlen, så længe en sammenhæng ikke kan afvises. Ved symptomer 
i form af gulsot, træthed og hudkløe skal man kontakte lægen. 

Vægtstigning i overgangsalderen – myte eller virkelighed?
En vedvarende påstand er, at kvinder tager på i overgangsalderen. Det er 
en sandhed med modifikationer. Rigtig mange tager nogle få eller flere 
kilo på i midtlivet. Men det gælder både mænd og kvinder – og måske 
især mænd - og tendensen fortsætter for mange, også i årene efter. Man 
tager altså ikke nødvendigvis på, fordi man er i overgangsalderen. 
Det er dog ikke uden betydning, at østrogenniveauet falder. Især for-
rykkes balancen mellem kroppens forskellige hormoner, og det betyder 
noget for, hvordan fedtet fordeles på kroppen. Østrogen står for den 
kvindelige fedtfordeling med runde kurver og den såkaldte pære- eller 
dråbeform.  Binyrebarkhormonet kortisol og det blodsukkerreguleren-
de insulin, som ikke har noget med overgangsalderen at gøre, sørger 

Det bedste råd, når det gælder at holde kroppens funktioner vedlige,  er ’use it, or 

lose  it’. Det gælder alt fra vedligeholdelse af muskler og knogler, til at holde gang i 

hjernen og seksualiteten. Privatfoto.
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til gengæld for at lagre fedt rundt om maven og give fedtaflejringer i 
bughulen. Det giver topmave og æbleform, altså den usunde vægtfor-
deling. Hvis vi er stressede, sover dårligt og spiser for meget, især af de 
’tomme’ kalorier, sætter det skub i de hormoner, der lagrer fedt. I stedet 
for at udråbe østrogenet som synderen, er det bedre at tænke på, hvad 
man kan gøre for at sænke stressniveauet, arbejde med at sove bedre og 
undlade at indtage kalorier, hvis man ikke er sulten og spise fortrinsvis 
grønt og fuldkorn. 

Der er også andre grunde til, at kiloene sætter sig, efterhånden som åre-
ne går: Man har simpelthen ikke behov for ligeså mange kalorier, som da 
man var ung. Så selv om man ikke spiser mere end den gang, så lagres 
kalorierne i stedet for at bruges. Det føles måske uretfærdigt, men ikke 
desto mindre er det en kendsgerning.

Hold kroppens funktioner ved lige eller: Use it or lose it
Det bedste råd, når det gælder at holde kroppens funktioner ved lige, 
er ’use it, or lose  it’: Brug det, eller det forsvinder. Og det gælder alt 
fra vedligeholdelse af muskler og knogler til at holde gang i hjernen og 
seksualiteten. Der er stadig masser af potentiale for udvikling! 
Tænk på et ben, der har været i gips, og se, hvordan musklerne svinder, 
når de ikke bliver brugt. Og hvordan styrken kommer tilbage igen efter 
træning. Men efterhånden som man bliver ældre, tager det længere tid, 
men det er altid muligt at forbedre muskelstyrken.  Også langt op i årene. 
Men det er også vigtigt at acceptere, at der er noget, man ikke kan 
ændre  ved. Behovet for læsebriller og hårets skift til gråt må accepteres 
som en del af livets gang, men det skal ikke overskygge, at der er mange 
fysiske og psykiske funktioner, der rent faktisk kan påvirkes.
Kigger man specifikt på kosten, er der ikke specielle regler for kvinder 
midt i livet. Hvis man gerne vil forebygge nogle af de folkesygdomme, 
hvis hyppighed stiger med alderen, gælder de gængse kostråd og 
KRAM-faktorer ligesom på andre tidspunkter i livet. Dog er der den lille 
krølle på halen, at mange kvinder i overgangsalderen bruger en hel del 
kræfter og negative tanker på at acceptere, at kroppen har ændret sig 
siden de unge år. Det kan være omsonst at gå hårdnakket efter at få sin 
ungpigefigur igen, og måske er det bedre at acceptere et BMI, der ligger 
lige i overkanten. – fx omkring 26-27. Fra et sundhedsmæssigt synspunkt 
ser det fra befolkningsundersøgelser til og med ud til, at et BMI på dette 
niveau  kan være en fordel. I 2016 publicerede professor Børge Nordest-
gaard og kollegaer således en artikel i Journal of American Association 
(JAMA), hvor konklusionen fra et studie på Herlev hospital var, at det 
’sundeste’ BMI var 27. 

Vitaminer og mineraler.
Spiser man en god og varieret kost og i øvrigt er sund og rask, er der 
ikke forskningsmæssigt belæg for, at man behøver særlige tilskud. Hvis 
man ønsker et tilskud, fx i vintermånederne, går man dog næppe galt i 
byen ved at tage en multivitaminpille, men evidensen er svag for, at det 
er nødvendigt.

Specielt om D-vitamin
Der er ofte en debat i faglige kredse omkring kalk og D-vitamin, og hvor 
stort behovet faktisk er. I en tid, hvor rådene kan vare omstridte, vil jeg  
anbefale, at man holder sig til Fødevarestyrelsens anbefalinger omring 
D-vitaminer, der lyder: 
”Danskere, som spiser varieret og følger rådene om soleksponering, vil 
normalt ikke have behov for kosttilskud med D-vitamin. Hvis du er be-
kymret for ikke at få nok D-vitamin, fx om vinteren, og ønsker at supplere 
kosten med et dagligt D-vitamintilskud, vil 5-10 µg være en passende 
dosis for de fleste. Det er på nuværende tidspunkt ikke videnskabeligt 
bevist, at store doser D-vitamin forebygger kræft, hjerte-kar-sygdomme, 
diabetes og andre sygdomme.”

D-vitamin ved risiko for knogleskørhed/osteoporose
Knogleskørhed og risikoen for knoglebrud rammer både kvinder og 
mænd. Men kvinderne er mest udsat, dels fordi mænds knogler som 

udgangspunkt er stærkere, men også fordi kvinderne i årene omkring 
overgangsalderen mister noget af knoglemineralindholdet pga. faldet i 
østrogen.  Dette har især betydning, hvis man i forvejen er arveligt dispo-
neret for knogleskørhed, eller hvis man er fysisk inaktiv. 
Det vigtigste i forhold til forebyggelse er vægtbærende motion, som 
stimulerer knoglerne og en god alsidig kost med tilstrækkeligt med kalk 
og D-vitamin. 
Fødevarestyrelsen skriver, at ”Personer med øget risiko for osteoporose, 
uanset alder, anbefales et dagligt D-vitamintilskud på 20 µg kombineret 
med et calciumtilskud på 800-1000 mg.”

Konklusion 
Overgangsalderen er en naturlig periode i et kvindeliv og forløber for de 
fleste let eller kun med moderate gener, især i form af hedeture.  
Hedeturene kan, hvis kvinden ikke ønsker egentlig hormonbehandling, 
afhjælpes noget med en kost med højt indhold af planteøstrogener eller 
med naturlægemidler med indhold af sølvlysrod. 
I øvrigt gælder almindelige kost- og motionsråd. I forhold til vægtproble-
mer er det relevant at tænke på, at andre hormoner får større indflydel-
se, når østrogenniveauet falder, og kan medføre en tendens til anden 
fedtfordeling. 
Ved risiko for knogleskørhed anbefales et tilskud med kalk og D-vitamin. 
Det kan være godt, hvis man er i stand til at acceptere, at kroppen foran-
drer sig i overgangsalderen, og det kan hjælpe, hvis man er klar over, at 
der er masser at hente ved at tænke ”use it or lose it”. 

Forslag til yderligere læsning
Lotte Hvas: Overgangsalderen – bedre end sit rygte. KLIM, 2017
Mette Bender, Mikael Bitsch og Søren Lange: Spis dig fra over-
gangsalderen. Politikens forlag, 2016
Marilyn Glenville:  Naturlig overgangsalder, Aschehoug, 2004
Louise Bruun, Søs Wollesen og Birdie Bjerregaard: Hedeturen går til 
køkkenet. 96 opskrifter. Politikens forlag, 2012
Fødevarestyrelsen – Alt om kost: http://altomkost.dk/fakta/nae-
ringsindhold-i-maden/vitaminer-og-mineraler/d-vitamin/hvem-har-
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Politiken: Let overvægtige lever længst http://politiken.dk/forbru-
gogliv/sundhedogmotion/art5621655/Let-overv%C3%A6gtige-le-
ver-l%C3%A6ngst

Det er kun en overgang. Men den er forskellig fra kvinde til kvinde, og afhængig af 

antallet af symptomer, livet i øvrigt og hvordan omgivelserne ser på overgangsalderen. 

Privatfoto.
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Af Kirsten Bønløkke, klinisk diætist, kb@osteoporose-f.dk

”Love your bones” er Den Internationale Osteoporoseforenings slo-
gan til den internationale osteoporosedag d. 20. oktober. I år blev der 
sat fokus på opbygning af stærke knogler i barne- og ungdomsårene 
og hermed betydningen af at forebygge knogleskørhed senere i livet 
(1). Men selvom man ikke har givet sine knogler de bedste betingelser 
i barndommen, er det aldrig for sent, og specielt fra 50-års-alderen er 
det vigtigt at have fokus på kalk og D-vitamin.

Vores knogler
Et barn fødes med ca. 20 g kalk i knoglerne. I takt med at barnet 
vokser, øges mængden af kalk i skelettet, til det når sin Peak Bone 
Mass (PBM) ved 20-30-års-alderen. Afhængig af gener og livsstil op-
når kvinder ca. 1200 g kalk i knoglerne og mænd ca. 20-25% mere 
på grund af større knogler. Størrelsen af PBM har betydning for den 
senere risiko for at udvikle knogleskørhed. Omkring 30-35-års-alderen 
taber både mænd og kvinder ½-1% af knoglemassen om året resten 
af livet. Dog mister kvinder 2-6% under menopausen for derefter 
igen at vende tilbage til et knogletab på ½-1%. Det er en væsentlig 
forklaring på, hvorfor hver 3. kvinde over 50 år får et knoglebrud på 
grund af knogleskørhed, mens det kun ses hos hver 6.-8. mand (2,3).

Kalk og D-vitamin
Kalk er knoglernes byggesten. Hver dag frigives kalk fra knoglerne, 
og overskydende kalk udskilles med urinen. Den kalk skal erstattes 
gennem maden. Der findes kalk i stort set al vores mad, blot i vari-
erende mængder. Kalk optages dårligt fra tarmen, hvis der mangler 
D-vitamin. D-vitamin er desuden nødvendig for en normal knoglemi-
neralisering og er med til at holde kalk tilbage i nyrerne. Tillige bedrer 
D-vitamin muskelfunktionen, hvilket mindsker risikoen for fald (4). 
D-vitamin findes kun i begrænsede fødevarer. Særligt fede fisk er rige 
på D-vitamin, men findes også i kød, æg, mejeriprodukter og visse 

svampe i små mængder. Hovedparten af kroppens D-vitamin stammer 
fra syntese i huden ved solbestråling i sommerhalvåret (5).

Kalk og D-vitamin er altså tæt knyttet sammen, når det gælder knog-
lernes sundhed. Med alderen nedsættes behovet for energi, mens 
behovet for madens indhold af næringsstoffer fortsat er den samme 
og endda kan stige, som det ses med behovet for kalk og D-vitamin, 
dels fordi evnen til at optage kalk fra tarmen forringes, og dels fordi 
evnen til at danne D-vitamin gennem solbestråling nedsættes (3).

Undersøgelser af danskernes kost viser, at en betydelig del af den 
voksne befolkning mangler kalk og D-vitamin i maden og derfor 
har behov for at øge indtagelsen af kalk og D-vitamin. Det afspejles 
i Fødevarestyrelsens nyligt udkomne ”Råd om mad, når du er over 
65 år”. Den er et supplement til de officielle råd om mad, som giver 
borgere over 65 år en større mulighed for at bevare deres muskel-
styrke og stærke knogler. Mangel på D-vitamin er specielt udbredt i 
vinterhalvåret. Ca. 40% af alle voksne har en D-vitamin-status, der er 
utilstrækkelig, dvs. under 50 nmol/L (2).

Mangel på kalk og D-vitamin hos voksne fører til øget kalktab fra 
knoglerne og senere til øget risiko for knogleskørhed. Har man fået 
diagnosticeret knogleskørhed, starter behandlingen med at sikre, at 
patienten ikke mangler kalk og D-vitamin, da det er en forudsætning 
for, at medicinen virker effektivt. Som udgangspunkt bør man forsøge 
at dække sit behov gennem maden samt ved fornuftig soldyrkelse. Er 
det ikke muligt, findes der et stort udvalg at kosttilskud, der kombine-
rer kalk og D-vitamin (2).

Kalk og D-vitamintilskud – gode råd
Virker kalk- og D-vitamin tilskud?
Der er god evidens for, at kosttilskud med kalk og D-vitamin reducerer 
risikoen for brud hos både mænd og kvinder ældre end 50 år samt fore-
bygger fald. Effekten af et dagligt kosttilskud er størst hos ældre over 70 
år, hvis deres sædvanlige indtag af kalk og D-vitamin er lavt (2,5,6). 

FOKUS

GODE RÅD OM KALK- OG D-VITAMINTILSKUD

”Love your bones” – hele livet!”

Tabel 1. Eksempler på kostens indhold af kalk og behov for kalktilskud:

Kalkindtag hos en person på 50 år Kalkindtag hos en person på 70 år Dit kalkindtag

Basiskost: 300 mg Basiskost: 300 mg Basiskost: 300 mg

2 dl skummet mælk: 240 mg 2 dl surmælk: 240 mg

2 dl surmælk: 240 mg 1 skive ost: 120 mg

1 skive ost: 120 mg

I alt: 900 mg I alt: 660 mg I alt:

Ikke behov for kalktilskud Behov for kalktilskud: 800 mg Dit behov:
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Hvem har brug for tilskud af kalk?
Medlemmer i Osteoporoseforeningen, som både tæller personer med 
knogleskørhed og personer med osteopeni, der ønsker at forebygge 
knogleskørhed, benytter sig af diætisttelefonen onsdag eftermiddag, 
hvor jeg som diætist især får spørgsmålet: Kan jeg spise mig til nok 
kalk og D-vitamin, og hvis jeg skal tage tilskud af kalk og D-vitamin, 
hvor meget skal det så være? 
Jeg bruger først og fremmest mængden af mejeriprodukter til at 
vurdere kostens indhold af kalk. Som tommelfingerregel indeholder 
1 dl mælkeprodukt 120 mg kalk, og en pæn skive ost indeholder 
det samme. I en dansk normalkost bidrager de øvrige fødevarer med 
ca. 300 mg. For voksne (20–70 år) anbefales at indtage 800–1000 
mg kalk dagligt, og for voksne over 70 år anbefales 1200–1500 mg 
dagligt (2).

Hvad med D-vitamin?
Dansk Knoglemedicinsk Selskab anbefaler patienter, der er i behand-
ling for knogleskørhed, et dagligt tilskud på 20–40 µg D-vitamin. 
Sundhedsstyrelsen anbefaler helt generelt alle over 70 år, plejehjems-
beboere og personer i øget risiko for osteoporose (fx personer med 
osteopeni) uanset alder et dagligt tilskud på 20 µg.
De fleste vil kunne følge anbefalingerne ud fra tabel 2. Hvis man ken-
der sin D-vitaminstatus, er en værdi over 50 nmol/L tilfredsstillende for 
raske, mens en optimal status for osteoporosepatienter anses at være 
75–150 nmol/L (4).

Er alle kalktilskud lige gode?
Kalktilskud kan deles ind i calcium-karbonat, -citrat og -citratmaleat. 
Brug af calcium-karbonat kan give tendens til forstoppelse. Hvis ikke 
øget væskeindtagelse og øget fysisk aktivitet afhjælper problemet, 
kan citrat eller citratmaleat forsøges, hvor gener med forstoppelse 
sjældent ses. Endelig kan ændringer i kosten betyde, at tilskud af kalk 
kan udelades, og personen kan nøjes med tilskud af D-vitamin (2). 
Der er store variationer i indholdet af kalk og D-vitamin i de man-

ge kalkpræparater, der findes på markedet. Brugerne er ikke altid 
opmærksomme på det og heller ikke opmærksomme på indholdet 
af D-vitamin i en eventuel multivitamintablet eller levertran. Derfor 
spørger jeg til alle former for tilskud.

Tag dit kalktilskud til maden
Med alderen dannes der ikke længere så meget mavesyre, og hos 
nogle hører dannelsen næsten helt op. Det betyder, at kalksalte som 
calcium-karbonat ikke bliver opløst og derfor ikke optages så godt, 
hvis de tages på tom mave. Tag derfor kalktilskud med et måltid. Er 
der behov for to tabletter, fordeles de på to måltider, gerne de to mål-
tider, hvor maden indeholder mindst kalk, da kroppen kun kan optage 
omkring 500 mg kalk ad gangen. Er der kun behov for én tablet, er 
det formentlig bedst at tage den til aftenmåltidet.

Kan kalk og D-vitamin være farligt?
Fra tid til anden dukker undersøgelser op, der viser risiko ved at an-
vende tilskud af kalk. Det har været fremme, at kalk som tilskud øger 
forekomsten af hjerte-karsygdom og nyresten. Den risiko ses ikke ved 
et højt indtag af kalk gennem maden. Derfor bør der lægges vægt 
på at beregne madens indhold af kalk og på den baggrund beregne 
kalktilskud. Studier viser, at voksne over 50 år kan indtage op til 2000 
mg kalk dagligt fra mad og tilskud uden bivirkninger (5).
Sundhedsstyrelsen har fastsat den øvre sikre grænse for D-vitamin til 
50 µg dagligt for voksne. Et større indtag kan tolereres over kortere 
tid, hvis lægen har ordineret det med henblik på behandling af D-vita-
min mangel (2,5). 

Tabel 2

Dagligt behov for D-vitamin Sommerhalvår Vinterhalvår

Før 50 år ca. 10 µg ca. 20 µg

Efter 50-års alderen ca. 20 µg ca. 40 µg

Referencer
1. (https://www.iofbonehealth.org/, okt. 2017)

2.  Vejledning til udredning og behandling af Osteoporose. Dansk Knoglemedicinsk Selskab 2009, revideret 2012. 
(http://wp.dkms.dk/wp-content/uploads/2013/08/Samlet-osteoporose_180913.pdf, okt. 2017)

3.  Hessov, Ib og Jeppesen, Palle Bekker. Klinisk ernæring. Hyldstrup, Lars. Ernæring til patienter med knogleskørhed eller forstyrrelser i kalciumstofskiftet. København: Munks-
gaard, 2012: 349-360.

4.  Larsen ER, Mosekilde L, Foldspang A. Vitamin D and calcium supplementation prevents osteoporotic frac-tures in elderly community dwelling residents: a pragmatic popula-
tion-based 3-year intervention study. J Bone Miner Res. 2004; 19(3):370-(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15040824, okt. 2017)

5.  Forebyggelse, diagnostik og behandling af D-vitaminmangel. Baggrundsnotat af 27. maj 2010. (https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/FA2FC43A29D146918C-
9695BEC2716A33.ashx, okt. 2017)

6. Nordic Nutrition Recommendations 2012: Integrating Nutrition and Physical Activity. Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2014: 349-384, 475-500.

Osteoporose defineres ved en T-score på ≤ ÷ 2,5.
Osteopeni (forstadiet til osteoporose) defineres ved en T-score 
mellem ÷ 1 og ÷ 2,49.
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Af lektor, PhD. Per Bendix Jeppesen og MSc. PhD. Max Lambert. Inst. 
Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, per.bendix.jeppesen@clin.au.dk

Østrogen stimulerer nydannelse af knoglevæv, og aldersrelateret 
østrogenmangel hos kvinder øger derfor risikoen for udvikling af 
osteoporose (knogleskørhed), idet produktionen af kønshormonet 
østrogen falder især under og efter overgangsalderen. Aldersrelateret 
østrogenmangel kan effektivt behandles med bl.a. hormonbehand-
ling. Men hormonøstrogenerstatningsterapi har i flere studier vist sig 
at øge risikoen for især bryst- og ovariecancer. Isoflavoner med høj 
optagelighed og med selektiv østrogenreceptoraffinitet har potentielt 
vist sig at forebygge og behandle osteopeni (knogleskørhed) uden 
de negative bivirkninger. Dette er netop publiceret i to videnskabe-
lige artikler i det ankerkendte tidsskrift American Journal of Clinical 
Nutrition (1-2). 

De to artikler omhandler dels et større interventionsstudie med dan-
ske kvinder, der har osteopeni (begyndende knogleskørhed) og dels 
en systematisk reviewmetaanalyse, der klart viser, at rødkløveret skal 
igennem en fermenteringsproces (gæring), før det kan optages og 
virke. 

Forskergruppen på Aarhus Universitet, ledet af forfatterne til denne 
artikel, har testet behandlingen med fermenteret rødkløverekstrakt 
på kvinder med osteopeni. Der blev screenet 121 kvinder, og 78 blev 
inkluderet i studiet.

Kvinderne, der alle var på den anden side af overgangsalderen, blev 
inddelt i to grupper, hvor den ene fik behandling med 95 ml fermen-
teret rødkløverekstrakt fordelt på morgen og aften, mens den anden 
halvdel blev behandlet med et placeboprodukt.

Ved start og efter 12 måneders behandling målte forskerne bl.a. 
knogletætheden i kvindernes hofter og ryg ved hjælp af en DE-
XA-scanning og fandt, at kvinderne på placebobehandlingen havde 
mistet omkring tre procent af deres knoglemasse, mens kvinder-
ne, som fik rødkløver, var nede på et normalt tab af knoglemasse 
svarende til ca. 1 procent pr. år. De, som ikke fik behandling, mistede 
dermed mindst tre gange så meget, og derfor vistes en overraskende 
god effekt af rødkløverekstraktet.

Det fermenterede rødkløverekstrakt kan allerede i dag købes hos bl.a. 
materialister i Danmark, i Helsambutikker og hos producenten selv og 
blev i år 2014 kåret som årets produkt ved Helsammessen i Vejle. Det 
fermenterede rødkløverekstrakt produceres af en økologisk producent 
på Fyn ved navn Herrens Mark ApS.

Mænds gavn af den lille urt er uvis
Vi valgte i første omgang at fokusere på kvinder i årene efter over-
gangsalderen, da de er i størst risiko for knogleskørhed. Dette skyldes, 
at mænd har kraftigere knoglebygning end kvinder, og de har derfor 
en større reserve at tage af, når de bliver ældre. Vi har på nuværende 
tidspunkt ingen beviser for, at det også har samme effekt på mænd, 
men vi udelukker ikke at lave lignende forsøg med mænd, da det 
umiddelbart rent videnskabeligt ikke kan udelukkes, at vi kan finde 
lignende effekt hos mænd. 

FOKUS

Ny banebrydende behandling 
af knogleskørhed med  
fermenteret rødkløverekstrakt
Rødkløverekstrakt har positiv effekt på knogletab hos kvinder og er uden 
negative bivirkninger.

Hver 3. kvinde oplever knogleskørhed
Hver tredje kvinde oplever i sin levetid en eller anden grad af 
knogleskørhed, hvor op til 2-5 procent af knoglemassen årligt 
forsvinder.
Det sker specielt for kvinder i årene, hvor de gennemgår over-
gangsalderen, hvilket betyder, at deres risiko for knoglebrud 
efterfølgende stiger proportionalt med tab af knoglemasse.
Koblingen skyldes sammenhængen mellem mængden af 
østrogen i blodet og opbygning af knoglemasse. Når østrogen-
niveauet falder i forbindelse med overgangsalderen, oplever 
mange kvinder et fald i knoglemassen.
Høj og slank kropsbygning øger risikoen for knogleskørhed, 
særligt hos kvinder, således at kvinder med sparsomt kropsfedt 
har lavere østrogenniveauer, da fedt er et vigtigt østrogenlager. 
Dette gør, at nedbrydningen af knoglevæv går hurtigere.
Behandling til kvinder med alvorlig knogleskørhed kan være 
østrogenbehandling eller andre lægemidler.
Problemet med østrogenbehandling er dog, at behandlingen 
øger risiko for bryst- og æggestokkræft, og at de andre tilgæn-
gelige lægemidler kan være forbundet med bivirkninger i form 
af eksempelvis influenzalignende symptomer efter indtag.
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Rødkløver indeholder østrogenlignende stoffer
Det specielle ved rødkløver er, at planterne indeholder stoffer, kaldet 
planteøstrogener (isoflavoner), der har nogle af de samme effekter 
som kroppens østrogener.

Forskellen er blot, at planteøstrogenerne binder til andre receptorer i 
kroppens celler end østrogen og derfor også har en lidt anden effekt, 
bl.a. at de sensitive væv som bryst og ovarie ikke udsættes i samme 
grad ved behandling med planteøstrogener.

Som tidligere nævnt er almindelig østrogenbehandling forbundet 
med øget risiko for bryst- og ovariecancer, mens der sandsynligvis 
ikke er nogen risiko ved at spise planteøstrogener. Faktisk viser de 
sidste studier i tidsskriftet American Journal of Clinical Nutrition 2017 
(1), at kvinderne, der indtog rød kløverekstrakt, ikke bare forbedrede 
knogletilstand, men at de også ændrede deres østrogenprofil ved at 
producere mere af en bestemt type østrogen, der har vist at mindske 
risikoen for cancer (2-hydroxy østrogen), samtidig med at man påviste 
en reduktion af det skadelige østrogen, der i studier har indikeret en 
øget risiko for cancer (16α-hydroxy østrogen).

Knoglestudiet viser desuden, at rødkløverekstraktet stimulerer equol-
produktion hos postmenopausale kvinder med osteopeni. Equol er et 
derivat, der dannes ud fra et omdannelsesstof af formononetin, der 
findes i store mængder i rødkløver, og hvor metabolitten produce-
res af anaerobe bakterier, og som i andre studier har vist at have 
større østrogenvirkning end de andre planteøstrogener i rødkløver. 
Ingen af deltagerne i knoglestudiet viste sig at være equolprodu-
center ved forsøgets start, og ingen af deltagerne i kontrolgruppen 
blev equolproducent. Allerede efter seks måneders behandling viste 
55% af deltagerne i rødkløvergruppen at være i stand til at produ-
cere equol-forbindelser og dermed sikkert noget af hemmeligheden 
bag den markante effekt på knoglemassen. Mælkesyrebakterierne 
(probiotika) i det fermenterede rødkløverekstrakt virker på den måde 
positivt på det intestinale bakteriemiljø og øger derved planteøstro-
genforbindelsernes effekt.  Vegetarer er i øvrigt ofte i stand til at 
producere equolforbindelser. 

Den netop publicerede systematiske metanalyse i American Journal of 
Clinical Nutrition [2] af samme forfattere viser desuden, at det kun er 
muligt at påvise effekt, såfremt rødkløverproduktet har gennemgået 
en fermenteringsproces, hvilket betyder, at man ikke vil kunne opnå 
fysiologisk effekt ved kun at indtage rødkløver som f.eks. blendet 
pulver eller som te. 

Isoflavoner findes typisk naturligt som glycosider (glukosemolekyler er 
bundet til grundstrukturen) i planter og i de fleste fødevareprodukter. 
Glycosider er hydrofile og har højere molekylevægt, der forhindrer 
passiv diffusion over tarmvæggen. Ved hydrolytisk behandling ved 
hjælp af glycosidaser bliver isoflavonerne mere apolære og lipofile, og 
samtidig har disse aglykoner (molekyle uden bundet glukosemoleky-
ler) en meget lavere molekylvægt, der øger absorptionen.  Analyser 
har vist, at det ekstrakt, der blev anvendt i interventionsstudierne, 
og som er beskrevet ovenfor, stort set består af isoflavon aglyconer 
(97,1%), og hvor man tillige i studiet kunne bestemme isoflavonplas-
makoncentrationer til at stige fra 714 til 4647 ng/ml efter 12 måneder 
med rødkløverbehandling. 

Planteøstrogener ikke kun mod knogleskørhed
Forskerne har tidligere også fundet positive effekter af rødkløver på 
symptomer på overgangsalderen, blandt andet i form af reducering 
af hyppigheden og voldsomheden af spontane svede- og hedeture, 
samt andre associerede symptomer på overgangsalder; dette studie er 
netop publiceret i tidsskriftet PLOSONE (3).

Et andet interessant område er, at mange kvinder oplever ledsmerter, 
når østrogenproduktionen falder. Der kan både komme stivhed og 
deciderede smerter i leddene, specielt ryggen og som følge af skader 
i seneskeder i arme og ben.  Årsagen er, at østrogen stimulerer både 
bindevævet omkring leddene og slimhinderne i selve led og seneske-
der. Når denne stimulering holder op, samtidig med at den alminde-
lige aldringsproces sætter ind, nedsættes smøringen af både led og 
sener. Om rødkløver kan have positive effekter på dette er dog ikke 
undersøgt endeligt i langtidsstudier. 

Knogler og kost
Knoglemassen opbygges gennem barndom og teenageår, 
og når sit højdepunkt ved 25-35-årsalderen. Herefter falder 
knoglemassen gennem resten af livet, og særligt i kvindens 
overgangsalder sker der et stort tab af knoglemasse. Det 
gælder altså om at få så stærke knogler som muligt i barne- og 
ungdomsårene, og her er den rette ernæring – kombineret med 
motion – en vigtig brik. Voksne har typisk brug for 800 mg kalk 
hver dag. 
De vigtigste ingredienser i en knoglestyrkende kost er kalk og 
D-vitamin. Mælk og mælkeprodukter indeholder rigtig meget 
kalk, som optages let i kroppen. Det har vist sig, at kalk har en 
bedre effekt på knoglerne, når det kombineres med D-vitamin. 
Solstråler er den bedste kilde til D-vitaminet, men i vintermåne-
derne må man ty til mad med højt indhold af D-vitamin, især 
fede fisk som fx laks, ørred og sild og tilskud kan blive nødven-
digt. 
Fødevaredata med indhold af calcium kan findes på følgende 
link: http://frida.fooddata.dk/ShowList.php?compid=108

Planteøstrogener forebygger
Planteøstrogener, kaldet isoflavoner, findes i blandt andet 
rødkløver og bønner. Da det findes i store mængder i soja, kan 
det ifølge det nye studie være årsagen til, at kvinder i Asien 
sjældnere bliver ramt af knogleskørhed end kvinder fra eksem-
pelvis Europa.
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Sundhedsstyrelsen anbefaler at social - og sundhedsassistenter (SSA) 
anvender “Værktøj til systematisk identifikation af ernæringstilstan-
den (underernæring)”. Dette for at reducere uhensigtsmæssige gen-
indlæggelser. Der eksisterer umiddelbart ingen dokumentation over 
anvendelse eller erfaringer med at anvende værktøjet (1). Hvis kliniske 
diætister skal diætbehandle den ældre medicinske borger med mad 
og måltider, er det nødvendigt, at SSA identificerer borgere som vil 
have gavn af en ernæringsindsats. 

-  Problemformulering:  
Hvordan kan ernæringsintervention medvirke til primært fore-
byggelse af genindlæggelser og sekundært reducere indlæggel-
sestid og mortalitet hos den underernærede ældre medicinske 
patient? Opgaven vil desuden undersøge SSA’s viden og kompe-
tencer omkring tidlig opsporing og identifikation af underernæ-
ring, med henblik på at reducere forebyggelige genindlæggelser.

Denne bacheloropgave har et to-delt fokus med både et litteraturstu-
die (8 RCT) samt indsamling af egen empiri i form af en spørgeske-
maundersøgelse. I denne artikel vil der dog primært være fokus på 
spørgeskemaundersøgelsen, som er lavet i samarbejde med Favrskov 
kommune.   
Hvis den ældre medicinske borger er underernæret, har det betydning 
for dennes funktionsevne. Dette ses allerede ved et lille årligt vægttab 
på 1% (2). Det, har ikke kun menneskelige konsekvenser, men også 
samfundsøkonomiske. Prævalensen af patienter i ernæringsmæssig 
risiko på de medicinske afdelinger på danske hospitaler vurderes at 
være 35-40% (2). Professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Peder-
sen, har beregnet, at hvis man vælger at behandle underernæring 
vil der opnås en besparelse på 1,5 mia. kr. I sundhedsvæsenet er det 

meget sjældent, at en behandlingsmæssig forbedring ikke alene er 
selvfinansierende, men faktisk besparende (2). 
SSA er autoriserede sundhedsprofessionelle, som af Sundhedssty-
relsen forventes at have viden og kompetencer til at identificere 
underernæring ved systematisk ernæringsscreening (3,4). For at få 
dokumentation om SSAs viden og kompetencer inden for området, 
har vi indsamlet egen empiri. 

Metode
Der er anvendt et kvantitativt elektronisk spørgeskema i ”Google 
analyse”. Den statistiske databearbejdning er også foretaget heri. 
Undersøgelsen er udført blandt SSA ansat på plejecentre i Favrskov 
kommune. Der blev via mail skabt kontakt til lederne af plejecentrene. 
Respondenterne modtog herefter et link til undersøgelse via mail. Der 
blev rekrutteret 49 deltagere, og svarprocenten var 35% (17 deltagere).  
Der var 39 spørgsmål, hvoraf de første fem var baggrundsvariabler.
Resten var domineret af videns- og handlingsspørgsmål. Spørgsmå-
lene blev konstrueret primært med udgangspunkt i ”Kostskema til 
vurdering af ernæringstilstand”, som er Favrskov kommunes egen 
udgave af ”ernæringsvurderingsskema” samt ”Værktøj til systematisk 
identifikation af ernæringstilstand” (5). 

Resultater
Utilsigtet vægttab:
Alle spørgeskemaundersøgelsens deltagere svarer, at de identificerer 
borgernes ernæringstilstand. Dog med forskellige redskaber, f.eks. 
BMI, vagt, kostindtag osv. (Figur 1.). Kun syv ud af 17 anvendte 
både vejning og kostskemaet, som er de værktøjer, SST anbefaler til 
tidlig opsporing og identifikation af ernæringstilstand. Alle SSA vil 
udarbejde en handleplan ud fra nærmere definerede risikofaktorer 
(tygge-synkebesvær, hjælp til at spise, akut sygdom, akut forværring 
af kronisk sygdom). Adspurgt, hvor stort et vægttab borgeren skal
have haft, før man vil handle på det, svarer 11 SSA 2 kg, fire svarer  
1 kg og en svarer 3 kg. 
 

Bachelor 

Manglende opsporing af underernæring 
blandt ældre medicinske borgere

Kostskema t...

6. Hvordan vurderer du, om Gerda, har haft et utilsigtet vægttab, eller i risiko for at opleve dette? (sæt gerne �ere krydser)

Ernæringsvurdering

Vejning

Ser på borge...

Observerer...

Kostregistrer...
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Kostskema til vurdering af ernæringstilstanden (inklusive risikovurdering)

Vejledning 12     70,6%

10     58,8%

10     58,8%

14     82,4%
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   6     35,3%

   4     23,5%

Ser på borgeren

Observerer, om den mad, der er blevet serveret bliver spist
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Andet

Figur 1. (Egen figur): Viser hvilke redskaber/værktøjer, SSA anvender til ernæringsvurdering af deres borgere, på plejecenter i 
Favrskov kommune. 
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Vejning: 
SST anbefaler, at borgere på plejecenter vejes ved indflytning og mini-
mum en gang pr mdr. (5). 
Adspurgt om, hvor tit en borger skal vejes under normale forhold, 
svarer 12 SSA en gang pr måned, to svarer hver 3. måned, to svarer 
hvert halve år. Dvs. de fleste SSA følger SST’s anbefalinger på dette 
område. Når et vægttab er identificeret: Alle SSA svarer en gang om 
ugen, og alle vil dokumentere borgerens vægt. Forelagt flg. udsagn 
”Der er stor sammenhæng mellem genindlæggelser og utilsigtet 
vagttab” svarer 11 SSA enig eller meget enig (Figur 2.). 
 
Diskussion
Vores resultater er i god overensstemmelse med de mange danske 
rapporter, der er læst som baggrundslitteratur om emnet. Som nævnt 
er formålet med “Værktøj til systematisk identifikation af ernæringstil-
stand” at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser. Vores resul-
tater viser, at 1/3 af SSA har manglende viden om sammenhængen
mellem genindlæggelser og uplanlagt vagttab. Samtidig viser det 
sig, at 35% af SSA ikke vejer borgeren en gang om måneden som 
SST anbefaler for at forebygge utilsigtede vægttab (5). Det kunne 
tyde på, at nogle af de medvirkende SSA i nærværende undersøgelse 
har manglende forståelse for de mulige konsekvenser af et utilsigtet 
vægttab. Det er SSA, der er i daglig kontakt med borgerne på pleje-
centrene. Ifølge de nationale faglige anbefalinger for ældre med et 
utilsigtet vægttab, er første trin netop systematisk ernæringsscreening 
(6). Hvis ikke SSA identificerer borgere i ernæringsmæssig risiko, kan 
alders- og sygdomsbetingede forandringer medføre uhensigtsmæs-
sige genindlæggelser, som kunne være forebygget (1,7). En kommu-
neundersøgelse fra 2015 viser, at 40% af deltagende kommuner ikke 
bruger ernæringsscreening til at identificere underernæring, selvom 
værktøjerne er velkendte (8). Dette indikerer, at det kan være et 
problem af mere generel karakter og ikke kun i Favrskov kommune. 
Det kan overvejes, om dette skyldes, at der ift. ernæringsscreening og 
opsporing af underernæring kun findes anbefalinger, og at kommu-
nerne er ikke økonomisk forpligtede på området (8).  

Konklusion
Nærværende opgaves undersøgelse viser, at der er en tendens til 
diskrepans mellem myndighedernes (herunder Favrskov kommu-
ne) kompetencekrav og anbefalinger til SSA ift. tidlig opsporing og 
identifikation af forringet ernæringstilstand (underernæring), med det 
formål at forebygge uhensigtsmæssige genindlæggelser. Endvidere 
antydes det, at 1/3 af SSA har manglende viden om sammenhængen 
mellem genindlæggelser og utilsigtet vægttab. 
Opgavens litteraturstudie viser, at der ikke er tilstrækkelig dokumenta-
tion ift. at ernæringsinterventioner kan forebygge mortalitet og redu-
cere indlæggelsestid hos den ældre medicinske patient. Derimod ses 
en sammenhæng mellem ernæringsinterventioner og reduceret antal 
genindlæggelser i 4 ud af 6 studier. Dog ses der ingen entydighed ift. 
hvilken type ernæringsintervention, der er mest gavnlig til at forebyg-
ge genindlæggelser, undersøgt på individuel diætbehandling af klinisk 
diætist eller standardbehandling med ernæringsdrikke. For at kunne 
sige, hvordan ernæringsinterventioner kan påvirke genindlæggelser, 
kræver det formentlig yderligere forskning. 

Perspektivering
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsens resultater foreslås det,. 
at kommunerne anvender kliniske diætister til at undervise SSA i 
systematisk ernæringsscreening. Kliniske diætister er den oplagte fag-
gruppe til at varetage dette på baggrund af deres kvalifikationer på 
ernæringsområdet (9). Baggrunden for at undervise SSA er, at det er 
vigtigt at få identificeret borgere, som har brug for en ernæringsind-
sats. Formålet hermed er at forebygge utilsigtede vægttab og dermed 
reducere antallet af dyre, uhensigtsmæssige genindlæggelser (9,10). 
Hvis artiklen har vakt din interesse, og du ønsker at læse hele bache-
lorprojektet, er du mere end velkommen til at kontakte os pr. e-mail. 
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Figur 2. (Egen figur): Viser SSA´s holdning til ovenstående udsagn
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Af Asta Nissen, lektor, Absalon, asni@pha.dk,  
Line Bak Josephsen, lektor, Absalon,  
lib@pha.dk, Thomas Rogert Aagren, lektor, 
Absalon, tha@pha.dk

NCP er en proces med tilhørende model og 
terminologi til ernæringsvejledning og -behand-
ling, der med sin specifikke terminologi og fire 
trin udstikker rammerne for diætistens evidens-
baserede, standardiserede behandling (1-3).

NCP kan derfor også anskues som diætistens 
kompetence-værktøjskasse, da modellen frem-
hæver en række af de mest centrale videns-
områder, færdigheder og kompetencer, som 
diætisten baserer sit daglige virke på.

Inspireret af ovenstående citat, egne erfaringer 
med NCP på KD uddannelsen på Professions-
højskolen Absalon, samt NCP klummen i “Diæ-
tisten” om NCP i praksis, er vi her interesserede 
i at fremhæve de lærings- og udviklingspoten-
tialer NCP-modellen rummer.

NCP-KOMPETENCESTIGEN
Spørgsmålet vi stiller, og formulerer et svar på, 
er:  Hvordan kan kliniske diætister individuelt, 
og i teams, benytte NCP-modellen som ramme 
og inspiration til fortsat refleksion og kompe-
tenceudvikling?

NCP-Kompetencestigen viser fire udviklings-
områder eller -faser, som kan kvalificere den 
kliniske diætists anvendelse af NCP:

1. Viden om og forståelse for NCP 
2.  Opdatering af faglig viden, som kvalificerer 

arbejdet med de fire NCP trin (*)
3.  Færdighed og kompetence i forhold til 

anvendelse af NCP i praksis
3A:  Færdighed og kompetence til at anvende 

dele af NCP og NCPT i praksis  
3B:   Færdighed og kompetence til at anvende 

alle fire trin og tilhørende terminologi i 
praksis 

4.  Udviklingskompetence: at kunne udvikle 
egen og teamets praksis med udgangs-
punkt i NCP 

(*): Anden fase i NCP-Kompetencestigen sigter 
mod den fortløbende opdatering af den kliniske 
diætists faglige viden, som muliggør, at det 
daglige arbejde med de fire trin understøttes af 
den nyeste faglige viden på de områder/specia-
ler diætisten arbejder med.

NCP-Kompetencestigen er udformet af artiklens 
forfattere. Inddelingen i viden, færdigheder 
og kompetencer er baseret på den nationale 
kvalifikationsramme for livslang læring).

TRIN 4: UDVIKLINGSKOMPETENCE
Diætistens daglige arbejde med NCP vil ofte 
medføre en udvikling af fase 1-3 i NCP-Kom-
petencestigen mens det ikke automatisk er 
tilfældet for den fjerde fase. For at arbejde med 
fjerde fase, kan den enkelte diætist og/eller diæ-
tistteamet systematisk arbejde med følgende 
otte NCP refleksions- og udviklingsspørgsmål, 
opdelt i underkategorierne “overordnede” og 
“specifikke”:

De fire overordnede NCP refleksions- og 
udviklingsspørgsmål
1.  Hvilke dele af NCP kan jeg med fordel lære 

mere om?
2.   Hvilke elementer i NCP, samt faser i NCP- 

Kompetencestigen, har et udviklingspoten-
tiale i forhold til min praksis?

3.  Hvad er mine styrker i forhold til at arbejde 
ud fra NCP?

4.  Hvad er mine svagheder i forhold til at 
arbejde ud fra NCP?

De fire specifikke NCP refleksions- og ud-
viklingsspørgsmål
1.  Hvad er min tilgang til interaktionen med 

borgeren, og hvilke udviklingspotentialer ser 
jeg?

2.  Hvilke etiske dilemmaer og udfordringer 
møder jeg i min praksis, og håndterer jeg 
dem hensigtsmæssigt og i overensstemmel-
se med de fagetiske retningslinjer?

3.  Hvem samarbejder jeg med og hvordan kan 
dette samarbejde videreudvikles?

4.  Hvilke elementer af min kritiske tænkning 
kan jeg videreudvikle?  

Ovenstående spørgsmål er eksempler på 
udviklingsspørgsmål, der kan formuleres med 
NCP-modellen som udgangspunkt for stadig 
refleksion og udvikling. Med dette opfordrer 
vi til både at se NCP i forhold til diætistens 
daglige arbejde med ernæringsvejledning og 
diætbehandling, samt som relevant ramme for 
langsigtet kompetenceudvikling. Det vil sige, at 
diætisten udnytter det udviklingspotentiale, der 
ligger i at arbejde på begge niveauer.

PRAKTISKE ANVENDELSESFORSLAG

1. Individuel kompetenceudvikling: besvar 
ovenstående otte spørgsmål og noter dine svar 
ned. Prioriter de vigtigste tre indsatsområder, 
og lav en plan for hvad/hvornår/hvordan du vil 
fokusere på dine NCP-kompetenceudviklings-
elementer. Lav en statusopfølgning regelmæs-
sigt - fx månedligt.

2. Team og organisatorisk kompetenceud-
vikling: diskuter refleksions- og udviklings-
spørgsmålene med en kollega og/eller i det 
ernæringsfaglige team, du er en del af. Er der 
interesse- og kompetenceudviklingsområder 
I vil arbejde med i fællesskab? Hvis ja, følg 
processen med prioritering, planlægning og 
opfølgning fra punkt 1.

Tak til klinisk diætist Sofie Wendelboe for 
sparring

NCP SOM REFLEKSIONS- OG 
KOMPETENCEUDVIKLINGSMODEL

NCP-KLUMMEN

“NCP er praksisorienteret, både i forhold til at udvikle egen praksis ved hjælp 
af faglig refleksion og ved at være løsningsorienteret” (1).
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Af Anja Elkjær Rahbek, antropolog og udviklingskonsulent i Viborg  
Kommune, Sundhed og Omsorg, rahbek.anja@gmail.com

Kan overvægtige modtage behandling gennem deltagelse i klinisk forsk-
ning og i så fald hvilken behandling? Og hvilken rolle spiller diætisten for 
forsøgsdeltagernes succesfulde vægtvedligeholdelse? Disse spørgsmål 
undersøger artiklen på baggrund af et halvt års antropologisk feltarbejde 
ved et vægtvedligeholdelsesforsøg på et hospital i Danmark.

Det biomedicinske formål med forsøget var at undersøge appetithormo-
ners betydning for at kunne vedligeholde et vægttab. I bioetisk litteratur 
bruges begrebet ’terapeutisk misforståelse’ om situationer, hvor forsøgs-
personer ikke forstår, at forskeres formål med forsøg er at producere
generaliserbar viden, uafhængig af om forsøgspersoner potentielt får 
gavn af det (1-3). Empirisk baseret forskning har dog vist, at pleje og 
omsorg ofte sammenblandes med forskning i praksis, og at terapeutisk 
misforståelse derfor næsten er uundgåelig (4-6). I denne artikel ven-
des problemstillingen på hovedet, og der fokuseres på den gavn, såvel 
forsøgspersoner som forskere har af et forsøg. Således fokuseres der på 
det produktive i den spændingsfyldte sammenblanding af forskning og 
behandling.

Diætistens afgørende, men vanskelige rolle
Diætistens formelle rolle i forsøget var diætistsamtalerne (måling, vejning 
og kostvejledning) og al koordinering med og information til deltagerne om 
besøgsaftaler (måltidstests, blodprøver og samtaler). Diætisten beskriver: 

”Forsøget fokuserer kun på det biokemiske. Vi diætister er midlet til at nå 
målet. Målet er vægtvedligeholdelse, og vi er midlet til at få deltagerne til det. 
Det er ikke vores fagområde, der skal blive klogere af det her”. 

Selvom det var ’forskernes forsøg’, så understregede min antropologi-
ske undersøgelse diætisternes afgørende rolle - både for den praktiske 
gennemførsel af forsøget og ikke mindst, for at forsøget, som ikke 
opnåede signifikante biokemiske resultater, alligevel opnåede succesfuld 
vægtvedligeholdelse hos flertallet af deltagerne (Fig. 1). Således var 
diætistens arbejde essentielt, men som det vil fremgå, var arbejdet også 
vanskeligt med en krævende balancering mellem forskningsprotokollens 
og deltagernes krav og behov.

Forsøgsdeltagelse - en gave der forpligter
”Jeg har ikke rigtig følt, jeg er med i et forsøg. Det er jo bare et nyt for-
søg på at tabe mig”. Sådan beskriver sekretæren Lis på 26 år dét at være 
med i forsøget og tilføjer: ”Jeg skal jo bare igennem alle de tests for at få 
pulverkuren og diætistsamtalerne”.

Mange af de 43 forsøgsdeltagere kom med lignende udtalelser om delta-
gelsen i det 14 måneder lange forsøg. Deltagerne skulle under 20 besøg 
levere en lang række prøver til forskerne. Til gengæld var deltagerne 
motiveret af hjælp til vedligeholdelse af vægttab ved først to måneders 
lavkalorie-pulverkur (Cambridge), hvorefter halvdelen blev randomiseret 
til et år med daglig injektion af appetithormon (GLP-1 i form af lægemid-
let victoza®) sideløbende med diætistsamtaler ved hvert besøg.

Heraf tydeliggøres en udveksling mellem deltagere og forskere; delta-
gerne motiveres gennem hjælp til vægttab og vægtvedligeholdelse, og 
samtidig skaber de data til forskerne og forpligter sig til at gennemføre 
hele forsøget, hvilket atter styrker deltagernes håb om og arbejde med 
vægtvedligeholdelse. 

Der er således en forpligtelse indlejret i deltagelsen; man får, og man 
giver. Flere forsøgspersoner beskriver deltagelsen, herunder forpligtelsen, 
som en gave. Fx Asta, sygeplejerske på 47 år, som forklarer: 

”Det er en gave, at jeg er kommet ind i det. Det er en gave, jeg har tabt 
mig. Og det er en gave, at jeg har kunnet holde det. Og når jeg siger, 
det er en gave, så tror jeg ikke, at jeg kunne holde det, hvis jeg ikke var 
kommet ind i det her, for det har ligesom forpligtet mig.” 

For det første oplevede deltagerne altså en forpligtelse til at gennemføre
hele forsøget, grundet hvad de konkret fik ud af det. For det andet
bidrog relationen til diætisten også til fastholdelsen, hvilket næste afsnit 
handler om.

Omsorg for deltageren er omsorg for data
Ifølge diætisten var hendes primære rolle at få deltagerne igennem forsø-
get. Således arbejdede diætisten målrettet med at sikre compliance i form 
af fastholdte og vægtvedligeholdte deltagere. Men det var en meget om-
sorgsfuld tilgang til compliance. Fx undrede det mig under feltarbejdet, at 
diætisten accepterede, at deltagerne ikke havde udfyldt kostkalenderen, 
og hun aflyste gerne samtaler for deltagernes skyld, og generelt kunne 
en diætistsamtale handle om alt andet end diæt.  
Hvorfor? Med diætistens egne ord: ”Det vigtigste er helt klart at skabe 

FORSKNING

Forsøgsarbejde
Succesfuld vedligeholdelse af vægttab i 
grænselandet mellem forskning og behandling

I kontrast til det samfundspolitiske mantra, “ansvar for egen sundhed”, handler denne artikel om “gensidigt forsøgsarbejde” mel-
lem deltagere og diætist i et vægttabsstudie, hvilket førte til succesfuld vægtvedligeholdelse. Artiklen sætter fokus på diætistens 
komplekse forsøgsarbejde – dvs. hvordan diætisten forsøgte at sikre dels compliante forsøgsdeltagere og dels, at svært overvæg-
tige borgere lykkedes i deres forsøg på at vedligeholde et vægttab. Frem for at anskue behandling af overvægt som et individuelt 
ansvar, argumenteres der for det gavnlige ved, at behandlingen foregår i et forpligtende, omsorgsfuldt samarbejde.
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det der tillidsforhold. At de synes, det er rart at komme her, og at de ikke 
skal føle, at de er mindre værd, fordi de er overvægtige. Jeg synes også, 
det er sjovt, for når man så snakker med dem, så fortæller de om noget 
helt andet, og så har man en eller anden fælles interesse. Og det synes 
jeg er rigtig fint. De er jo hele mennesker og ikke kun overvægtige, og 
det er meget vigtigt. Sådan tror jeg nemlig tit, når de sådan fortæller, at 
sådan kan systemet behandle dem – at det er din egen skyld. Og så gider 
systemet ikke bruge så meget tid på dem. Og det kan godt være, at det 
er derfor, de synes, det er så rart at komme her. Fordi så er der nogen, 
der lytter, og nogen, der måske ikke har så mange fordomme”. I forlæn-
gelse heraf forklarer diætisten: ”Hvis de synes, de har et forhold til os, så 
vil de også gerne gøre forsøget færdigt. Altså hvis vi har en relation til et 
andet menneske, så vil vi jo helst leve op til de ting, vi har lovet.”

Omsorgsfuldt forsøgte diætisten således at skabe et tillidsforhold, hvor 
der var fokus på deltagerens individuelle baggrund, ønsker og behov. 
Dette var med til at sikre compliance i form af fastholdelse og vægtved-
ligeholdelse, hvilket sikrede data til forsøget. Diætisten udførte især et 

målrettet omsorgsarbejde med de deltagere, som havde svært ved at 
vægtvedligeholde. I forhold til disse deltagere var det kombinationen af 
den oplevede forpligtelse gennem giv-og-få-logikken samt relationen til 
diætisten, som fastholdt dem i forsøget.

Et komplekst forsøgsarbejde
Det var dog en svær balancegang for diætisten at give omsorg og samti-
dig udføre forskningsopgaver, hvilket hun her giver udtryk for:

”Det er selvfølgelig en hårfin balance mellem at være deres samtale- og 
lyttepartner og så at kunne skrue bissen på i forhold til, hvad de spiser. 
Der kommer man nogle gange til at kende dem så godt, at det bliver 
svært. Fx at springe fra snak om deres barnebarns dåb til at skulle kost-
vejlede og planlægge næste måltidstest.”

Den svære balancegang blev ikke mindre kompleks af, at det var forskel-
ligt, hvilke behov og ønsker deltagerne havde. Fx ville nogle deltagere 
have flere/længere besøg, mens næste deltager ventede utålmodigt 

 
 

Figur 1: Oversigt over forsøgsdeltagernes gennemsnitlige vægtudvikling
Grafen for cwmp afspejler den halvdel af forsøgsdeltagerne, som under vejledning af diætisten fulgte ”cambridge weight maintenance plan”, mens grafen for victoza afspejler 

den anden halvdel af forsøgsdeltagerne, som udover cwmp blev randomiseret til daglig injektion med victoza®.

Artiklen er baseret på et halvt års antropologisk feltarbej-
de, udført af forfatteren mellem 2012 og 2013. Feltarbej-
det bestod bl.a. af 39 interviews med diætist, forskere og 
deltagere samt af observation og deltagelse i 85 diætist-
samtaler, 32 måltidstests og 11 DXA-scanninger. 

Ønskes en dybere indføring i artiklens emne, henvises der til Anja 
Elkjær Rahbeks kandidatafhandling fra 2014: ”Forsøgsarbejde. 
En antropologisk undersøgelse af arbejdet i et vægtvedligehol-
delsesforsøg på et hospital i Danmark”, Institut for Antropologi, 
Københavns Universitet.
For indføring i de biomedicinske resultater af vægtvedligehol-
delsesforsøget henvises til bl.a. følgende artikel publiceret på 
baggrund af forsøget: Iepsen EW, Lundgren J, Dirksen C, Jensen 
JE, Pedersen O, Hansen T et al. Treatment with a GLP-1 recep-
tor agonist diminishes the decrease in free plasma leptin during 
maintenance of weight loss. International Journal of Obesity 2015. 
39(5): 834-841.
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udenfor og hurtigt ville videre på arbejde. Diætistens komplekse arbejde 
bestod således af både at foretage de formelle forsøgsopgaver og samti-
dig yde et individuelt omsorgsarbejde, nogle gange på bekostning af de 
formelle forsøgsopgaver (fx aflyse besøg for deltagerens skyld), i sidste 
ende for at sikre compliance.

Som det hermed antydes, kan titlen ”Forsøgsarbejde” dække over flere 
pointer. For det første forsøget på at skabe biomedicinsk viden, men for 
det andet også diætistens forsøg på at imødekomme forskningsprotokol-
lens og deltagernes komplekse og ofte modsatrettede krav og behov. For 
det tredje dækker titlen over forsøgsdeltagerne, som fx afspejles med Lis’ 
tidligere omtalte ord: ”Det er jo bare et nyt forsøg på at tabe mig”.

Fra selvkontrol til et forpligtende omsorgsfuldt samarbejde
Deltagerne fortalte, hvordan de i deres forsøg på at vægtvedligeholde 
havde stor gavn af at skulle ”stå skoleret ved diætisten” og ”at stå til 
ansvar for forsøget”. Ifølge flere deltagere mislykkedes deres tidligere 
forsøg på at vedligeholde et vægttab på grund af manglende selvkontrol, 
netop fordi de kun stod til ansvar for sig selv. Af denne grund så mange 
deltagere det som en fordel at føle sig forpligtet over for både forsøget 
og diætisten. 

Denne forpligtelse skulle diætisten dog balancere med individuelt relati-
ons- og omsorgsarbejde og således vurdere, hvor meget og hvornår den 
individuelle deltager skulle presses mod vægtvedligeholdelse. Diætisten 
måtte hele tiden have i baghovedet, at deltageren ikke måtte presses så 
meget, at vedkommende droppede ud af forsøget.

Gennemsnitligt opnåede deltagerne stabil vægtvedligeholdelse. Men bag 
det positive gennemsnit gemmer sig også flere deltagere, som ikke kun-
ne vægtvedligeholde grundet individuelle sociale, psykiske og/eller fysiske 
omstændigheder eller tilfældigheder. Individualiteten blandt deltagerne 
var med til at gøre diætistens arbejde udfordrende. Men gennemgåen-
de fandt deltagerne stor gavn ved det gensidige forsøgsarbejde. Dette 
eksemplificeres godt af Tine, sygeplejerske på 45 år, som siger følgende 
ved sidste diætistsamtale: 

”Det er som at flytte hjemmefra. Spændende, men på den ufede måde. 
Hvis I får andre forsøg i fremtiden, så sig endelig til”.
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Min diætistdag 
Den sunde vej til arbejde

MIN DIÆTISTDAG

Af klinisk diætist, Julie Nørskov Husbjerg
jnh@horsens.dk

8:00 Jeg møder på kontoret og får åbnet kalenderen for at se,
hvad dagen bringer af opgaver. Mit kontor er på Ceres Centret i 
Horsens. Her er afdelingen, Vital Ceres, placeret. Vi er en afdeling delt 
i ”Godt liv med kronisk sygdom” og ”Den sunde vej til arbejde”,
sidstnævnte er mit team. Vi er en skøn blanding af fysioterapeuter,
ergoterapeut, sygeplejersker, psykolog og diætister. Vi arbejder meget
tværfagligt, så det er en gave at have kontor sammen.

8:30 Jeg har en opfølgende samtale med en borger fra vores Virksom-
hedscenter. Hun har været hos os i syv måneder, med et
ønske om vægttab, som er lykkedes rigtig godt. Hun har tabt sig 
jævnt hele tiden. Nu ligger hun inden for normalområdet og træner 
tre gange om ugen. Borgeren er dog ikke helt tilfreds. Vores samtaler 
har på det sidste drejet sig meget om at mærke efter og ikke være 
afhængig af tallet på vægten, men mere følelsen indeni, og hvordan 
bukserne sidder i taljen. Vedkommende er en borger med mange 
udfordringer, bl.a. personlighedsforstyrrelse og angst, så det påvirker i 
høj grad kommunikationen, og jeg skal nøje veje mine ord, hvis vi skal 
skilles med relationen intakt hver gang. Samtidig skal borgeren også 
udfordres i relationen, så den afspejler den verden, hun møder andre 
steder. Vi har samtaler hver måned fra nu af.

9:00 – 10:00 Om onsdagen er det mig, der har træningstimen på 
Virksomhedscenteret, selvom det normalt er fysioterapeuternes do-
mæne. Jeg har en baggrund som idrætslærer, så det falder mig ikke 
helt fjernt. Ydermere er det en god måde at få kontakt med borger-
ne på. Det giver mig en helt anden indsigt at møde dem i et andet 
”rum” end normalt, og vi får ofte nogle gode snakke. Så får jeg tit 
listet lidt snak om kost og træning ind.

10:00 – 10:45 Jeg har endnu en opfølgende samtale med en borger 
fra Virksomhedscenteret. Vi har haft initial diætsamtale for to uger 
siden. Borgeren begyndte med at kostregistrere, og ud fra det fik vi 
talt os frem til nogle ændringer, som borgeren har arbejdet med at 
implementere. Borgeren er adipøs og længerevarende sygemeldt med 
stress og en dårlig skulder. Det handler meget om overspisninger, der 
særligt opstår, når borgeren er bekymret for fremtiden. Borgeren har 
arbejdet med at få reelle måltider indlagt, så blodsukker holdes stabilt 
dagen igennem og måske gør de sunde valg lidt lettere. Vores fokus i 
dag er meget på følelserne omkring overspisningerne, og at borgeren
skal rette opmærksomhed på, hvad det er der sker både før og efter 
et måltid. Vi skal jævnligt mødes til opfølgninger.

11:00-11:45 Jeg har en samtale med en elev fra Social– og sundheds-
skolen. Det er en elev, der havde en meget lav score i vores trivsels-
screening. Min opgave er at finde ud af, hvad der gør, at eleven
mistrives, og om der er noget, jeg kan støtte op omkring, eller om det
er en problemstilling udenfor mit område. Det viser sig at handle om
elevens praktikperiode, og det er derfor en opgave, jeg sender videre 
til kommunens uddannelseskonsulent. Min opgave har været at lytte, 
spørge ind og ikke mindst gøre eleven tryg i samtalen, så den reelle 
problemstilling kom frem.

12:00 – 12:30 Frokost; jeg er blevet virkelig sulten og en smule træt 
i hovedet af mange borgerkontakter. Jeg får tanket op sammen med 
gode kollegaer og er klar til eftermiddagens dokumentation. 

12:30 – 14:00 Jeg bruger denne tid på at få dokumenteret de sam-
taler, jeg havde i formiddags. Det er et vigtigt redskab til eget brug 
ved senere opfølgninger, men også ved en borgers afslutning på 
Virksomshedscenteret. Her går vi tilbage og ser hvilke indsatser, der er 
afprøvet og med hvilket resultat. 
Jeg får ringet til den uddannelseskonsulent, der skal arbejde videre 
med eleven fra Social– og sundhedsskolen.
Jeg får desuden planlagt lidt til næste uges netværkscafe. En cafe, 
hvor vi laver mad sammen med 5-7 borgere fra Virksomshedscentret.
Maden forberedes ud fra treenigheden; sundt, nemt og billigt!

Kl. 14 lukker jeg ned og sætter kursen mod Silkeborg, hvor børnene 
skal hentes, og eftermiddagen bruges sammen med dem.

Den Sunde vej til arbejde er et sundhedsteam, hvor vi for 
tiden varetager tre funktioner. Vi har et virksomhedscenter, 
hvor borgere henvist fra jobcenteret tilbydes en praktikplads 
kombineret med en sundhedsindsats hos os. Her tilbydes kost 
vejledning, fysisk træning og mulighed for at træne sociale 
kompetencer mv. 
Så varetager teamet endvidere en funktion på rehabiliterings- 
teamet i Horsens, hvor borgernes sager tages op med henblik 
på afklaring af forløb. Det er borgere på sygedagpenge, i 
jobafklaringsforløb, i ressourceforløb, indstillet til flexjob eller 
førtidspension.
Desuden har vi opstartet et projekt omhandlende fastholdelse 
af elever på Social– og Sundhedsskolen i Horsens. Her har vi 
blandt andet en åben cafe fire dage om ugen, hvor eleverne 
kan få en snak samt vejledning fra fysioterapeut eller diætist. 
Samtidig screener vi alle elever i praktik og på skole mhp. at 
opspore mistrivsel og derigennem få lavet en tidlig indsats, 
inden eleverne eventuelt dropper uddannelsen.
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Af advokat Henrik Karl Nielsen, hkn@diaetist.dk

Vi får flere indberetninger fra medlemmer om personer, der betegner 
sig som ”diætist” uden at have autorisation. Vi tager disse hen-
vendelser alvorligt. Autorisation og titelbeskyttelse er en af FaKDs 
mærkesager tilbage fra 1993, som vi ved et hårdt lobbyarbejde fik 
igennem i Folketinget i 1996. Autorisationen og titlen har været 
væsentlige for at adskille faggruppen fra andre, hvad enten de har 
(anden) uddannelse eller ingen uddannelse. Når vi finder henvendel-
serne bekymrende, skyldes det, at vi på det seneste har set aktører 
som Team Danmark, Region Midtjylland og ”Ude og Hjemme” bruge 
titlen ”diætist” om personer, der ikke er berettiget til at bruge den. 
Det er store aktører, som bør påse, at regler overholdes.  

Titelbeskyttelsen af ”klinisk diætist” og ”diætist”
Siden loven fra 1996, der indførte en ordning med autorisation af 
kliniske diætister, har titlen klinisk diætist været beskyttet. Man må 
kun bruge titlen, hvis man har autorisation fra Sundhedsstyrelsen. 
Titelbeskyttelsen findes i dag i autorisationslovens § 61, stk. 2. For 10 
år siden måtte FaKD tage kontakt til Indenrigs- og Sundhedsministeri-
et. Nogle havde fundet på, at man kunne komme uden om beskyt-
telsen af titlen ved blot at kalde sig ”diætist”. Problemet er blot, at 
forbrugerne og patienterne ikke vil skelne. Ministeriet var enig med 
FaKD i, at brugen af titlen ”diætist” ville være egnet til at fremkalde 
det indtryk, at der var tale om en klinisk diætist.

Myndighederne var ikke til nogen hjælp
Efter autorisationslovens § 78 kan en person, der uden autorisation 
anvender en betegnelse, der er forbeholdt autoriserede personer, eller 
på anden måde betegner sig på en måde, der er egnet til ”at vække 
en forestilling om at pågældende har en sådan autorisation”, straffes 
med bøde. Bødesager behandles af politiet. Omkring 2007 indgav 
FaKD flere gange politianmeldelser mod personer, der i forskellige 
afskygninger kaldte sig ”diætist”, ”mobil diætist”, ”sportsdiætist” og 
andet. Sagerne førte ikke til, at titelmisbrug blev standset. Vi havde 
det indtryk, at de endte i en bunke. Sundhedsstyrelsen oplyste, at 
man førte tilsyn med personer, der har autorisation – ikke med dem, 
der ikke har.

FaKD gik til domstolene
I 2008 besluttede FaKDs bestyrelse at føre prøvesager ved domsto-
lene. Der var en gruppe personer, der uanset ministeriets udtalelse 
fra 2007 blev ved med at kalde sig ”diætist” eller ”cancerdiætist” 
og ikke rettede ind efter henvendelse fra FaKD. Vi opnåede i 2008 
og 2009 to gange, at vi gennem fogedretten fik nedlagt forbud over 
for disse personer. Fogedretten forbød dem at bruge titlen. Og FaKD 
vandt en efterfølgende civil retssag ved Retten i Nykøbing Falster. Ret-
ten fandt, at titlen ”diætist” er forbeholdt personer med autorisation. 
Egentlig var det en myndighedsopgave at standse ulovligheder. Når 
FaKD selv kunne stoppe misbruget gennem domstolene, skyldtes det, 
at domstolene lagde til grund, at FaKD er den eneste faglige organi-
sation, der specifikt organiserer kliniske diætister. Uden denne stærke 
opbakning til FaKD fra næsten alle kliniske diætister i Danmark havde 
vi som forening ikke kunnet agere over for titelmisbrug.

Hvorfor respekteres titlen ikke?
Det er ubegribeligt, at en beskyttet titel gennem mere end 20 år 
stadig misbruges. Vi kan ikke påvise, hvad der er årsagen til det. I 
2015 havde vi fat i ugebladet Ude & Hjemme, der havde omtalt Lene 
Hansson som ”chefdiætist”. I 2017 har vi haft kontakt til Team Dan-
mark, der har præsenteret to medarbejdere uden autorisation som 
”sportsdiætister”. Vi har haft kontakt til Region Midtjylland, der har 
bedt en medarbejder uden autorisation om at føre journal og taste 
sig ind som klinisk diætist. I alle tilfælde har vi taget kontakt, og man 
bebuder hver gang at ville rette ind. Vi tror og håber på, at det vil ske, 
og vi følger selvfølgelig op på henvendelsen. Men vi må her gøre det 
klart, at sager om misbrug af titlen fylder en stigende del af arbejdet i 
vores sekretariat, og at vi prioriterer disse sager højt. Hvis tendensen i 
titelmisbruget fortsætter i den gale retning, må vi igen have en drøf-
telse med Sundhedsstyrelsen. Vi skærper i denne artikel kursen ved at 
nævne nogle titelmisbrugere ved navn. Det kan vi gøre, fordi de har 
misbrugt titlen offentligt, og det lader vi ikke stå uimodsagt. Og vi må 
om fornødent have en forståelse også med politiet om, at disse sager 
rettelig er sager for myndighederne, der skal behandles lige som 
sager om overtrædelser af andre regler. Titelmisbrug er ulovligt.

Links
Læs mere om Indenrigs og Sundhedsministeriets vurdering på FaKDs 
hjemmeside, https://www.diaetist.dk/uddannelse/autorisation/
Læs mere om FaKDs retssager i ”Diætisten” december 2010, https://
www.diaetist.dk/media/28294/Diaetisten%20nr_108_dec10.pdf

ADVOKATEN

Bekymrende stigning i antallet 
af sager om misbrug af titel
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Modtag en ny bog  
og anmeld den i Diætisten
Bøgerne kan beholdes, og de fordeles efter først til mølle-princippet. 
Skriv en mail til redaktoermail@diaetist.dk, så sender vi bogen.
Annoncering af bøger her på siden beror på pressemeddelelser.

Overgangsalderen. Bedre end sit rygte

Brugsbog til alle, der gerne vil have viden om overgangsalderen. Hvad sker der i kroppen i 
denne periode? Hvad kan man forvente? Er det noget, der skal behandles, eller skal man 
netop lade være? Og hvad er overgangsalderen i det hele taget – kulturelt, socialt, psykologisk 
og biologisk?
Udover konkret lægefaglig viden formidler bogen også kvinders erfaringer. Kvinder som forfat-
teren har mødt i sin egenskab af praktiserende læge, kvinde, veninde og forsker.
Forfatter: Lotte Hvas. Pris 299,99 kr. Udgivet på Forlaget Klim.
Bogen findes også som e-bog og kan skaffes fra fx Saxo.com eller Plusbog.dk. Den trykte bog 
kan bestilles på forlaget KLIM http://klim.dk/bog/overgangsalderen.htm

Spis dig slank efter dit blodsukker

Er du type A, B eller C? Find kuren, der virker for dig. Skal jeg skære ned på fedt eller kulhy-
drater, når jeg vil tabe mig og holde vægten bagefter. Det har forskernes skændtes om de 
sidste 30 år, så der er ikke noget at sige til, hvis du er forvirret. Endelig har videnskaben fundet 
forklaringen: Hvem du er, og hvordan dit personlige sukkerstofskifte er indrettet, er helt afgø-
rende for, hvilken kur der virker for dig.
Forfattere: Arne Astrup og Christian Bitz.
208 sider. Pris 270,00 kr. Udgivet på Politikens Forlag i september 2017.

Fars fede kur. Hvis han kan tabe sig, kan du også

For mange år på den lade side, for mange mellemmåltider og et rygestop havde sat sine spor 
på journalisten Ole Rasmussen. Han var blevet en stor mand og vejede næsten 130 kg, da 
han lod sig overtale til at tage kampen op. Efter flere hundrede gulerødder og en masse ture 
i romaskinen må den velvoksne mand konstatere, at det rent faktisk virker, det der med at 
bevæge sig og spise lidt anderledes. Gennem Oles selvironiske og morsomme dagbogsnotater 
følger vi hans rejse mod et lettere liv – og vi får gode og konkrete indspark fra Henrik Duer. 
Med Fars fede kur, der mest af alt handler om sund fornuft og om at justere de gamle vaner, 
kan alle tabe sig.
Forfattere: Ole Rasmussen og Henrik Duer.
218 sider. Pris 250,00 kr. Udgivet på Politikens Forlag i oktober 2017. 
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Forfattere Sofie Manning & Marie Steenberger. 
Forlag: Lindhardt & Ringhof, 2016. 

Jeg har haft fornøjelsen af at læse bogen Madmentor, der på en nem 
og letlæselig vis, belyser de forskellige udfordringer, vi mennesker
sætter os selv og hinanden i, der omhandler vores kroppe, vægt 
og sundhed. Bogen er inddelt i 10 kapitler, som omhandler alt fra 
forhold og følelser til mad, madafhængighed, at få et naturligt og 
sundt forhold til krop og sind, at acceptere sig selv som den man er, 
at udvise selvkærlighed, metoder til at få et mere afslappet forhold til 
mad, motion, kropsformer mv. Ligeledes bliver der fokuseret på den 
forvrængede kropsopfattelse eller misforståede opfattelse af, hvordan 
mange tænker, at de skal se ud og opføre sig for at blive accepteret af 
andre. Tidens normer er medvirkende til at give den enkelte unødven-
dige bekymringer og stress. 

Forfatterne tager fat i et højaktuelt emne, som berører folk i alle 
socialklasser og aldre. De beskriver forskellige redskaber, der kan 
hjælpe til en sundere livsstil og et mere naturligt forhold til egen krop 
og sind. Et eksempel herpå er mekanisk og intuitiv spisning. Her får 
man vejledning i, hvordan struktur og refleksioner over valg og fravalg 
kan hjælpe til et mindre stressende og anstrengt forhold til mad og 

drikke. Desuden er der fundet plads til nogle simple, lækre opskrifter 
på morgenmad, frokost, aftensmad og desserter. 
Det er en lækker bog på 176 sider, forfattet af to professionelle 
kvinder inden for ernæring og sundhed og coaching. Marie Steen-
berger er uddannet i human ernæring samt coach. Hun holder kurser 
og foredrag og ejer Madmentoruddannelsen sammen med Sofia 
Manning. 

Sofia Manning er coach og udbyder coachuddannelser gennem virk-
somheden Manning Inspire, og så er hun indehaver af Sofias Hus, der 
danner ramme omkring en række af hendes egne kursus-, foredrags- 
og undervisningsaktiviteter.

Det er en bog, der kan læses af flertallet. Den henvender sig til dem, 
der ønsker at få mere viden og redskaber til en sundere livsstil og 
madvaner, og samtidig er den velegnet til professionelle som mig selv, 
som arbejder med sundhed, da den kan supplere med det ekstra for 
at hjælpe klienterne i mål med deres sundhed. 

Anmeldelsen er skrevet af Anna Møller, sygeplejerske og PB i Ernæ-
ring & Sundhed, med speciale i sundhedsfremme, forebyggelse & 
formidling.

Diabetes Update er Diabetesforeningens årlige konference for 
behandlere og andre fagpersoner, som arbejder med menne-
sker med diabetes.

Diabetes Update 2018 byder på oplæg om:  
n  prædiabetes
n  andre årsager end livsstil til udvikling af type 2-diabetes
n  leptinsystemet og arbejdet med overvægtige mennesker 
n  psykosociale aspekter ved livet med diabetes
n   samtalen med mennesker med seksuel dysfunktion som følge af 

diabetes 

Der er også mulighed for at deltage i parallelsessioner om sund-
hedskompetencer, peer support og naturens rolle i rehabilitering af 
mennesker med kronisk sygdom. 

I pauserne er der tid til at besøge konferencens fagboder og virksom-
hedsstande og få ideer til praktiske løsninger, som du kan bruge i 
samarbejdet med mennesker med diabetes.

Konferencen afholdes torsdag d. 15. marts 2018 på  
Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V, 
som ligger i gåafstand fra Københavns Hovedbanegård. 

Prisen for deltagelse er 1500 kr. + moms

Se program og tilmeld dig på diabetes.dk/fagfolk/diabetes-update
 
På gensyn til Diabetes Update 2018

ANMELDELSE

Boganmeldelse af 
Madmentor fra indre kaos til madro 
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Formand, repræsentant 
Mette Pedersen  
E-mail: mp@diaetist.dk

Næstformand og kasserer, repræsentant 
Trine Bech Klindt 
E-mail: tk@diaetist.dk

Øvrige medlemmer 
Karina Kildevang 
E-mail: kk@diaetist.dk

Louise Rasmussen 
E-mail: lr@diaetist.dk

Mette Merlin Husted 
E-mail: mmh@diaetist.dk

Luise Persson Kopp 
E-mail: lk@diaetist.dk

Lillie N. Preetzmann 
E-mail: lp@diaetist.dk 

Christian Antoniussen 
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Region Hovedstaden 
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Region Sjælland 
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Dorte Sunke Knudsen, Trine Klindt, Nina Møller-Nielsen, 
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Program 
 
09.15-09.45: Registrering og morgenmad samt besøg på de 
mange sponsorers stande  
 
09.45-10.00: Velkomst v. Formand Mette Pedersen 
Inkl. præsentation af kandidaterne til Årets studerende og 
Årets medlem 

 
10.00-11.00: Oplæg v. Jerk Langer, læge, foredragsholder og 
science journalist 
”Helbredende dage med antiinflammatorisk livsstil” 
 
11.15-12.15: Oplæg v. Lotte Thomsen, Klinisk diætist på 
Kong Christians X´s gigthospital i Gråsten samt tilknyttet 
Gigtforeningen  
”Diætbehandling af gigtpatienter i 2018” 
 
12.15-13.15: Frokost og tid til at besøge sponsorers stande 
 
13.15-14.15: Oplæg v. Mads Fil Hjorth, Adjunkt og PhD 
Københavns Universitet  
”En blodprøve og fæcesprøve kan afsløre den rette diæt” 
 
14.15-14.45: Pause med kaffe/kage og tid til at besøge 
sponsorers stande 
 
14.45-15.30: Oplæg v. Mette Pedersen, Klinisk diætist og 
formand for FaKD 
”Diætbehandling af stofskiftepatienter i praksis”  
 
15.30-16.00: Kåring af årets studerende og medlem. Nyt fra 
FaKD – og året der gik  
 
16.00-16.30: Tid til at besøge stande 

Pris for deltagelse: 495 kr.   
Beløb indbetales på vores konto i Nordea: reg. nr. 2191 – konto 
nr. 7555 365 475.  

Fredag d.12. 
januar 2018 

 

 

DGI-byens 
konference, 

Tietgensgade 65, 
København V 

 

 

Tilmelding til 
post@diaetist.dk 
 
Tilmelding senest 
mandag d. 11. 
december 2017 

 

8. december
DSKE temadag ”Nutrition Gap - Hvordan sikrer vi kontinuitet i ernæringsindsatsen”. Mødet 
afholdes på Axelbrg, Axeltorv 1 i København.

9. januar
DSKE initiativmøde ”Ernæring til nyremedicinske patienter”. Mødet afholdes i Aarhus.

4. maj
DSKE Årsmøde i København.

IBS / LOW FODMAP DIET. 3 dages kursus i foråret 2018. Mere information følger i februar-
bladet samt på FaKDs Facebook side samt nyhedsbreve.
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TRYGHED 
DU KAN 
VOKSE MED

For små maver
med komælks-
proteinallergi

Informati on ti l sundhedsfagligt personale
www.nestlehealthscience.dk

Opdateret for at kunne ti lgodese 
behovet hos spædbørn og lidt ældre børn
Althéra er en sikker og eff ekti v ernæringsbehandling ved 
komælksproteinallergi, med et indhold som følger gældende 
anbefalinger for behandling. 1,2

Den indeholder nu mere D-vitamin og kalcium for også at 
kunne ti lgodese de lidt ældre børns næringsbehov.3 Det 
betyder, at Althéra kan følge barnet gennem længere ti d, 
hvilket gør det nemmere for både dig og forældrene.

Althéra er en fødevare ti l 
særlige medicinske formål 
og skal anvendes i samråd 
med sundhedsplejerske, 
læge eller diæti st.

VED SPØRGSMÅL
kontaktes kundeservice
på tlf. 35 46 01 671.
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