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Formanden har ordet

Nu er 2019 skudt i gang, og sløret for den nye 
sundhedsreform er løftet. Vi følger dette tæt, 
da det har stor betydning for vores faggruppes 
arbejdsområder og arbejdstrivsel.

I radioen har vi diætister været nævnt hyppigt 
i forbindelse med Sygeforsikring Danmarks 
reklamer med påmindelsen ”husk, at du kan få 
tilskud til en diætist”. Vi takker for god rekla-

me! Derudover bliver vi i øjeblikket også nævnt i forbindelse med det 
nære sundhedsvæsen og behandlingen af kronikere i kommunerne. 
Så langt så godt. Men det er vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene. 
Vi skal stadig være aktive - i medierne og politisk -, så vi ikke bliver 
glemt eller erstattet af andre sundhedsfaglige på ernæringsområdet. 

Som altid er der en diæt, der får ekstra meget medieomtale, og lige 
nu er det den plantebaserede kost og den veganske diæt. Her er der 
dog mere tale om en livsstil og ikke bare en ny trend. I dette fagblad 
synes jeg, vi kommer godt rundt om emnet. 

Og det er et vigtigt emne at tage op, for på en måde sidder vi diæ-
tister lidt som en lus mellem to negle: På den ene side skal vi, ifølge 
Sundhedsstyrelsen, ikke anbefale den veganske kost til spædbørn. På 
den anden side henviser Sundhedsstyrelsen til os for at vejlede i ve-
gansk kost, hvis folk har valgt diæten til deres familie. Det paradoks vil 
FaKD gerne i dialog med Sundhedsstyrelsen om, og vi er godt i gang.

Jeg anser det selvfølgelig for positivt, at vi bliver peget på som løsnin-
gen i udfordringen med f.eks vegansk kost, men vi skal også være tro 
mod vores fag og færdigheder. Vi bevæger os ind på et nyt område, 
når en diæt er selvvalgt - med hjertet - og ikke lægeordineret. 
Vi diætister går jo ikke ind for, at man er rigid i sine spisevaner, med 
mindre det er livsnødvendigt; for det kan blive mentalt usundt. Når 
det er sagt, har jeg stor respekt for dem, der går all in for en sag. I 
forhold til bæredygtig livsstil vil der nok komme en masse nyt i løbet 
af de næste år. Jeg håber, at der vil blive forsket i, hvorvidt kosttilskud 
kan stå alene og erstatte nogle store fødevaregrupper. Jeg tror nemlig, 
at mange af os diætister føler sig usikre på det område. Jeg ser også 
gerne mere forskning i, hvordan, eller om, det påvirker f.eks børn at 
blive stigmatiseret ud fra, om de følger en diæt?

Ja, man kan godt spise med hjertet. Mad betyder utrolig meget, og 
derfor er debatten også så svær og kompleks. Mad er jo både næring, 
nydelse og nytte, men mad er også fyldt med følelser, holdninger og 
personlig identitet. Som faggruppe er det vigtigt, vi sikrer, at maden 
altid er lødig; ellers kan vi komme galt afsted. Vi bør ikke dømme folk 
på deres valg af livsstil, men forblive professionelle i vores vejledning 
og sikre tilliden mellem os og klienten/patienten, så vi guider dem 
hen, hvor sundheden er sikret rent ernæringsmæssigt. Og vi skal blive 
ved med at vise politikerne, medierne og befolkningen, at det er os, 
der gør det bedst.

Jeg håber, I har set alle de spændende kurser, som Kost og Ernærings-
forbundet og FaKD tilbyder i 2019? Forhåbentlig er der noget, der 
falder i jeres smag. God læselyst med bladet her – som er det første 
blad med vores nye redaktør Helle. 

Når man spiser med hjertet
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INDHOLD

1337 kJ = 318 kcal

1356 kJ = 323 kcal

696 kJ = 166 kcal

719 kJ = 171 kcal

1509 kJ = 359 kcal

1620 kJ = 386 kcal

955 kJ = 227 kcal

1158 kJ = 276 kcal

1948 kJ = 464 kcal

2006 kJ = 478 kcal

342 kJ = 81 kcal

444 kJ = 106 kcal

MELLEMMÅLTID
En mælkesnitte indeholder 100 kJ  mere 

end en banan.
For at forbrænde 444 kJ skal du fx gå i 

moderat tempo i ca. 45 minutter.
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Vidste du at...ET DAGSKOSTFORSLAG TIL 6-9-ÅRIGE BØRN, CA. 6800 KJ = 1600 KCAL

Tomme kalorier er typisk nydelsesmidler, der bidrager med energi uden samtidig at indeholde vitaminer og mineraler. Det er fx slik, søde 

drikkevarer og snacks. 
Energimængden passer til 6-9-årige med moderat aktivitetsniveau og en referencevægt på 25 kg. De valgte aktiviteter er alle med moderat 

intensitet med mindre andet er angivet.

MORGENMADDer er flere kalorier i en tebirkes på 

55 g og et glas juice på 2 dl end en 

portion havregryn med hasselnødder og 

minimælk.

For at forbrænde 1356 kJ skal du fx  lege 

med legetøj i ca. 5 timer.
MELLEMMÅLTID

3 digestive kiks indeholder mere energi 

end en lille letmælksyoghurt med frugt 

og en pære.
For at forbrænde 719 kJ skal du fx lege 

tag-fat i ca 40 minutter.

FROKOST Chokolade, lakrids og vingummi som vist 

på tallerkenen indeholder over 100 kJ 

mere end en stor pulled pork burger.
For at forbrænde 1620 kJ skal du fx 

svømme i ca. 1 time.

MELLEMMÅLTID
40 g popcorn og 1 glas sodavand på 2 

dl indeholder over 200 kJ mere end hele 

tallerkenen med snacks til venstre.
For at forbrænde 1158 kJ skal du fx cykle i 

ca. 1 time og 25 minutter.

AFTENSMADEn tallerken med 75 g chips og 1 glas 

sodavand på 2 dl giver 2006 kJ.For at forbrænde 2006 kJ skal du løbe  i 

ca. 1 time og 25 minutter.

Vidste du at...28 g PROTEIN PÅ HVER TALLERKEN

De angivne mængder energi og protein er beregnet ud fra fødevarernes næringsdeklarationer. Fødevarerne er rangeret efter stigende indhold af 

energi. Tallerkenerne ovenfor er alle 26 cm i diameter. Alt på tallerkenerne er spiseklart.

133 g KYLLINGEBRYST

stegt i olie/smør i 12-14 minutter
585 kJ = 140 kcal

622 g YOGHURT NATUREL , 0,5 % FEDT

964 kJ = 230 kcal

242 g ÆGkogt i 8 minutter1320 kJ = 315 kcal

117 g SKÆRE OST, 25 % FEDT
4 store skiver 1582 kJ = 377 kcal

289 g HVIDE BØNNER

133 g har været sat i blød, i 10-12 timer og

 kogt i 45-60 minutter 
1810 kJ = 430 kcal

311 g FULDKORNSKNÆKBRØD
4510 kJ = 1075 kcal

126 g MINUTKOTELET u. FEDTKANT

stegt i olie/smør i 8 minutter
600 kJ = 145 kcal

359 g TOFU FRA GLAS 
skåret i tern1150 kJ = 275 kcal

280 g DELIKATESSELINSER

112 g er kogt i 15-20 minutter 
1390 kJ = 330 kcal

1400 g GRØNNE BØNNER
kogt i 5 minutter1540 kJ = 365 kcal

289 g KIKÆRTER

137 g har været sat i blød, 10-12 timer og 

 kogt i 40-50 minutter
2095 kJ = 500 kcal

188 g HASSELNØDDER
4705 kJ = 1120 kcal

128 g BØF AF TYKSTEGSFILET

stegt i olie/smør i 5 minutter
695 kJ = 165 kcal

800 ml MINIMÆLK, 0,5 % FEDT 
1264 kJ = 300 kcal

459 g MELLEMFINE ÆRTER
kogt i få minutter1460 kJ = 350 kcal

269 g KIDNEYBØNNER

112 g har været sat i blød i 10-12 timer og

 kogt 45 minutter1625 kJ = 385 kcal

155 g SESAMFRØ3689 kJ = 878 kcal

560 g FULDKORNSRUGBRØD
4760 kJ = 1135 kcal
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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

Comwell i Kolding var d. 22/1 rammen om KL´s 
årlige Sundhedskonference, og den store sal 
var fyldt til bristepunktet med omkring 1.100 
deltagere - blandt andet fra FaKD.  
Det store samtaleemne var selvfølgelig rege-
ringens nye bud på en Sundhedsreform, men 
dagen havde også fokus på nuværende pro-
blemstillinger som ulighed i sundhed, besværli-
ge (nogle steder umulige) sektorovergange og 
rekrutteringsproblemer ift. læger, sygeplejersker 
og SOSU´er. 

Flere kommuner fik mulighed for at præsentere 
deres egne initiativer som mulige løsninger 
på ovenstående problematikker - herunder 
Silkeborg kommune, der også vandt Kommu-
nal Sundheds initiativpris ”Den gyldne tråd” for 
deres arbejde med fleksible indlæggelser. 

Opgradering af faglighed i kommunerne
Derefter fortalte Direktør i Sundhedsstyrelsen 
Søren Brostrøm lidt om forventningerne til 
kommunerne ift. den nye Sundhedsreform. 
Han er sikker på, at der kommer en struktur-re-
form i sundhedsvæsnet, hvor kommunerne 
får en større rolle. Flere behandlingstilbud skal 
flyttes ud i kommunerne - især behandling af 
de store kroniker-grupper (KOL, Diabetes, Hjer-
te-kar sygdomme, Demens og Psykiatri). Det vil 
kræve en opgradering af fagligheden i kommu-
nerne og han anbefalede derfor kommunerne 
at investere (ikke blot økonomisk) i: 
Forebyggelse, multisygdom, psykiatri, samar-
bejde med sygehuse, samarbejde med prak-
sissektoren, data- og kvalitetsorganisation, en 
robust faglighed, ledelse, innovation, forskning 
og uddannelse.
Han opfordrede desuden kommunerne til at 
kigge på, om de har de rigtige faggrupper 
ansat til de forskellige opgaver. Han forslog 

fx at lave opgaveglidning fra sygeplejersker 
til andre relevante faggrupper ? Ja! - god idé, 
siger vi bare...

Hvem har nøglen til et borgernært sund-
hedsvæsen?
Det var overskriften på konferencens afslutten-
de debat, som først blev taget op af et fagligt 
panel bestående af: 
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæm-
pelse; Jakob Kjellberg, professor, programleder 
for Sundhed, VIVE; Inge Kristensen, direktør for 
Dansk Selskab for Patientsikkerhed; 
Anders Kjærulff, direktør i Silkeborg Kommune.

Debatten omhandlede i høj grad regeringens 
udspil til en ny Sundhedsreform og panelet var 
generelt positive omkring oplægget og enige 
om, at det vil kræve flere uddannelsesstillinger 
i almen praksis (som faktisk også er en del 
af planen). Flere pointerede ligesom Søren 
Brostrøm, at det kræver større tværfaglighed i 
kommunerne at realisere en sådan reform. 
Det bakker FaKD selvfølgelig op om, og det har 
været en af vores kæpheste de seneste år. 

Dernæst blev oplægget debateret i et politisk 
panel bestående af: 
Ellen Trane Nørby, Sundhedsminister; Jette 
Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældre-
udvalg; 
Andreas Rudkjøbing, formand for Lægefor-
eningen; Karin Friis Bach, formand for Danske 
Regioners Sundhedsudvalg.

Argumenter for og imod Sundhedsreformen
Ellen Trane Nørby havde fokus på, at regerin-
gens udspil giver bedre lægedækning pga. 
flere ydernumre til alment praktiserende læger 
og flere uddannelsesstillinger i almen praksis. 

Andreas Rudkjøbing var godt tilfreds med beg-
ge dele, men pointerede vigtigheden af at gøre 
det mere attraktivt at blive almen praktiserende 
læge - især i provinsen. 
Karin Friis Bach var - selvfølgelig - ikke tilhæn-
ger af det nye udspil til en Sundhedsreform, 
der nedlægger regionerne, og syntes desuden 
ikke om den tanke, at alle kommuner skal ligne 
hinanden ift. tilbud, udvikling osv. 

Andreas Rudkjøbing påpegede, at hovedpro-
blemet lige nu er, at det kommunale sund-
hedsvæsen ser for forskelligartet ud. Der er, 
på nuværende tidspunkt, simpelthen for store 
forskelle på kommunernes tilbud og indsatser 
ift. sundhed og sygdom. 

Lad hver faggruppe gøre det, de er bedst til
Kun tre faggrupper blev nævnt af det politiske 
panel i debatten: læger, sygeplejersker og 
SOSU´er. Hvordan kan de glemme fys´et, 
ergo´er, tandplejere samt os; diætister og andre 
ernæringsprofessionelle? Vi er allerede ude i 
kommunerne, men vi kunne være der meget 
mere; så sygeplejersken og SOSU´en ikke skal 
bruge tid på ernæring. Noget de faktisk slet 
ikke er uddannet til, og som bør varetages at 
en ernæringsprofessionel - en diætist, hvis det 
drejer sig om rehabilitering og behandling. 

Lad sygeplejersken og SOSU´en klare de 
opgaver de er uddannet til, og lad de andre 
sundhedsfaglige tage sig af den del af behand-
lingen, som ligger indenfor deres faglighed.
Så har vi måske også løst en del af problemet 
med rekruttering.

Trine Klindt
Næstformand i FaKD

KL´s Sundhedskonference 2019

Nyt om FaKD’s rammeplaner

FaKD’s rammeplaner har til formål at samle 
eksisterende viden og evidens for diætbe-
handling af en række ernæringsrelaterede 
sygdomme og patientgrupper med afsæt i 
erfaring fra dansk praksis. Rammeplanerne 
skal være konkrete og anvendelige redska-
ber til diætbehandling, der kan hjælpe den 
kliniske diætist i sit daglige arbejde. 

På nuværende tidspunkt er fire arbejdsgrup-
per ved at udarbejde rammeplaner omhand-
lende hhv. nyreinsufficiens, type 2 diabetes, 
geriatri og Bulimia nervosa. Samtlige ramme-
planer forventes at være færdige i løbet af 

2019. Det betyder også, at FaKD ønsker at 
påbegynde arbejdet med nye rammeplaner 
omhandlende anoreksi, adipositas samt son-
de- og parenteral ernæring i løbet af 2019 
og 2020. 

Hvordan udarbejdes rammeplanerne?
Arbejdet med en rammeplan foregår i et 
arbejdsgruppe bestående af tre til seks 
arbejdsgruppemedlemmer, der har erfa-
ring i diætbehandling af den pågældende 
patientgruppe/diagnose. Hver arbejdsgruppe 
tilrettelægger i et vidt omfang selv arbejds-
processen, hvilket også betyder, at man som 
arbejdsgruppemedlem selv har indflydelse 
på, hvor meget man har lyst til at bidrage 

med. Der er tilknyttet en kontaktperson fra 
FaKD til hver arbejdsgruppe, som løbende 
bidrager til organiseringen af arbejdet. Som 
arbejdsgruppemedlem vil man desuden få 
udleveret en håndbog, hvori det er beskrevet 
trin for trin, hvordan rammeplanen skal udar-
bejdes, samt hvilke krav der stilles til den. 

Vil du bidrage til de nye rammeplaner?
Har du erfaring med diætbehandling af anor-
eksi, adipositas eller sonde- og parenteral 
ernæring? Og ønsker du at bidrage til arbej-
det med rammeplanerne, kan du kontakte 
bestyrelsesmedlem Christian Antoniussen på 
ca@diaetist.dk
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K O R T  N Y T

Systematisk litteratursøg-
ning og kritisk læsning af 
videnskabelige artikler
FaKD afholder kursus i hhv. systematisk litteratursøgning og 
kritisk læsning af videnskabelige artikler d. 3/3 og 30/3-19 på 
VIA University College, Aarhus. 

Kurserne er henvendt til dig, som ønsker at lære, hvordan en 
systematisk litteratursøgning foretages, samt hvordan man ana-
lyser og fortolker videnskabelige studier. 

Du vil på kurset i systematisk litteratursøgning blive introduceret 
til de mest basale elementer i en systematisk litteratursøgning. 
Du vil bl.a. blive introduceret til, hvordan man strukturer sin 
søgeproces og opbygger en søgestrategi. På kurset i kritisk læs-
ning af videnskabelige artikler vil du bl.a. blive undervist i, hvilke 
forhold man som kritisk læser bør være opmærksom på ved 
læsning og fortolkning af RCT-studier og systematiske reviews. 

Læs mere på kost.dk

Tilmelding eller spørgsmål: 
Kursus i kritisk læsning af videnskabelige artikler: Louise Rasmus-
sen lr@diaetist.dk 
Kursus i systematisk litteratursøgning: Christian Antoniussen, 
ca@diaetist.dk

FaKD tilbyder nyt kursus om behandling af  
patienter med psykiatriske diagnoser 

FaKD afholder igen 3-dages 
kursus i behandling af Irri-
table Bowel Syndrome (IBS)
Dette kursus er for kliniske diætister samt studerende på tonin-
gen Klinisk diætetik (6. og 7. semester). Kurset introducerer dig 
til diagnosen IBS og giver en uddybende viden om behandlingen 
af IBS, herunder undervisning i Low FODMAP-diæten. Klinisk 
diætist Mette Borre fra Lever-mave-tarm-medicinsk afd. V på 
Aarhus Universitetshospital vil stå for undervisningen i samarbej-
de med en række andre oplægsholdere. 

Er du klinisk diætist og arbejder du med mave-tarm-patienter, 
eller har du egen klinik og kunne godt tænke dig at vejlede i 
livsstilsintervention, herunder Low FODMAP diæt, til IBS patien-
ter? Så er dette kursus noget for dig!

Du vil blive undervist i diagnosticering, behandling og ernæring 
ved IBS. Du introduceres til det videnskabelige grundlag for Low 
FODMAP diæten samtidig med, at du ved både undervisning og 
case-arbejde vil blive oplært i vejledning i diæten, så du frem-
over selv er i stand til at vejlede patienter i den.  

Kurset afvikles d. 8. april, 29. maj og 21. juni 2019 i København, 
og prisen er 3.800 kr. for medlemmer af FaKD (3.000 kr. for 
studerende). Program forventes offentliggjort senest 31/1 2019. 

Har du spørgsmål kan du kontakte Louise Rasmussen på lr@
diaetist.dk. 
Bemærk; der er et begrænset antal pladser og tilmelding efter 
først-til-mølle-princippet på kost.dk.

Kurset, der strækker sig over to dage, er henvendt til professions-
bachelorer i klinisk ernæring, human ernæring samt sundhed og 
ernæring. Du kan både være ansat i regionen, kommunen eller 
være privatpraktiserende, men grundlæggende er kurset til dig, 
der arbejder med kostplanlægning og livsstilsinterventioner til 
borgere, klienter eller patienter med psykiatriske diagnoser. 

På kursets første dag gennemgås de hyppigste medicintyper til 
den psykiatriske patient plus de bivirkninger, medicinen kan have 
på krop og psyke. Desuden gives en bred introduktion til psykiatri, 
sundhedspædagogik samt sundhedsantropologi. I praksis betyder 

det bl.a. en gennemgang af sundhedsfremme og forebyggelse 
samt kulturens betydning for sundhed i relation til psykiatrien 
(transkulturel psykiatri).
På dag to skal der arbejdes med en videocase dagen igennem. 
Desuden gives der en gennemgang af forskelige diagnoser, herun-
der angstlidelser, psykotiske lidelser, affektive lidelser og personlig-
hedsforstyrrelser. Denne dag arbejdes der gruppebaseret og med 
feedback fra underviserne. 

For mere info om kurset: Kontakt bestyrelsesmedlem Stine Junge 
Albrechtsen på SJ@diaetist.dk

Kommende  

FaKD KURSER
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Kan citizen science give  
os ny viden om danskernes 
fiskeindtag?

Af Stine Vuholm, cand. scient, ph.d. studerende, og Camilla T. Dams- 
gaard, lektor, ph.d. Begge fra Institut for Idræt og Ernæring, Køben-
havns Universitet, vuholm@nexs.ku.dk

Fra citizen science til data om danskernes fiskeindtag
Som en del af projektet FiSK har vi undersøgt befolkningens fiskespi-
sevaner ved brug af citizen science-metoden. Overordnet er citizen 
science kendetegnet ved aktivt at involvere en stor del af befolknin-
gen, som ikke har en specifik videnskabelig baggrund. Befolkningen 
hjælper forskere med at indsamle, kategorisere eller analysere store 
mængder data. I projektet FiSK er dette sket ved, at de besøgende 
på fire danske akvarier; Kattegatcentret, Den Blå Planet, Fiskeri- og 
Søfartsmuseet og Nordsøen Ocenarium har besvaret spørgsmål om 
deres fiskeindtag i et elektronisk indtastningsmodul. Disse indtast-
ningsmoduler har været opstillet som en del af en landsdækkende 
udstilling om fisk og sundhed. 

Er FiSK citizen science-deltagerne repræsentative for den  
generelle danske befolkning? 
I forhold til den generelle danske befolkning er der i vores undersøgel-
se en lille overrepræsentation af piger og kvinder samt af børn, måske 
fordi det er dem, der har haft størst interesse i at bruge modulet. Det 
store antal børn (50 % af besvarelserne) giver dog et godt grundlag 
for at karakterisere børnenes fiskevaner. Selvom alle samfundslag er 
med i vores undersøgelse, er der en overrepræsentation af voksne 
med længere videregående uddannelser i forhold til den generelle 
befolkning. Dette fænomen ses også i de nationale kostundersøgelser 
fra DTU Fødevareinstituttet (1), dog i mindre grad. Da fiskeindtaget 
stiger med uddannelsens længde (2), er der derfor en risiko for at 
vi overestimerer fiskeindtaget en smule. Til gengæld er alle danske 
landsdele godt repræsenteret i vores undersøgelse, hvilket giver god 
mulighed for at se på regionale forskelle. 

Citizen science er en ny type forskning, hvor befolkningen inddrages aktivt og bidrager til at afdække videnskabelige 
spørgsmål. I forsknings- og formidlingsprojekt FiSK (Fisk, børn, Sundhed og Kognition) undersøger ernæringsforskere fra 
Københavns Universitet sammen med fire danske akvarier om citizen science-metoden kan bruges til at afdække dan-
skernes fiskespisevaner. Siden februar 2017 har mere end 7.000 danske akvariegæster indtastet deres fiskespisevaner i en 
landsdækkende udstilling om fisk og sundhed. Men hvad viser resultaterne? Og kan denne metode overhovedet bruges 
til at lave kostundersøgelser? 

Hvad er citizen 
science?
Citizen science kan på dansk kaldes  
borgervidenskab. 

Et citizen science-projekt er kendetegnet ved at det:

n   Aktivt involverer et stort antal borgere som ikke 
har en specifik videnskabelig baggrund. 

n   Borgerne bidrager med at indsamle, kategorisere 
eller analysere data.

n   Både forskerne men også de involverede borgere 
drager fordel af at deltage.

n   Har til formål at gøre videnskabelige opdagelser, 
at verificere videnskabelige hypoteser eller ind-
samle data som kan benyttes til et videnskabeligt 
formål. 

n   Resulterer i offentligt tilgængelige forskningsre-
sultater der er publiceret i tidsskrifter med gratis 
adgang.

Kilde: European Citizen Science Association. Ti principper for 

Citizen Science - Borgervidenskab. San Diego, 2016.
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Flere børn end voksne opfylder anbefalingerne  
– men også flere børn der næsten ikke spiser fisk 
Vi har i citizen science-modulet spurgt akvariegæsterne, 
hvor hyppigt de spiser fisk som pålæg og som varm mad. 
Vores data viser, at 17 % af børnene og 11 % af de voks-
ne opfylder Fødevarestyrelsens anbefaling om at spise fisk 
mindst to gange om ugen til hovedret og flere gange om 
ugen som pålæg. I de seneste opgørelser af Danskernes 
Kostvaner fra DTU Fødevareinstituttet (1) blev fiskeindta-
get opgjort i gram i stedet for hyppighed, og generelt var 
fiskeindtaget her højere hos voksne end hos børn. DTU’s 
og vores data er ikke som sådan i modstrid, men illustre-
rer, at børn spiser fisk i mindre portioner end voksne - så 
selv med lige hyppigt indtag af fisk vil børnene ende på et 
lavere indtag i gram. Vores citizen science-resultater viser 
desuden at hele 14 % af børnene næsten aldrig spiser fisk 
(dvs. højst én gang om måneden), mens andelen blandt 
de voksne er 9 %. Overordnet set viser vores data, ligesom 
DTU Fødevareinstituttets, at det er en relativt lille andel af 
befolkningen, der spiser fisk efter anbefalingerne. 

De unge voksne og de travle småbørnsforældre har 
sværest ved at opfylde anbefalingerne
Hvis vi ser nærmere på sammenhængen mellem alder og 
fiskeindtag viser der sig en U-formet tendens; Andelen 
som opfylder anbefalingerne falder gradvist indtil 18-års 
alderen og stiger igen efter 45-årsalderen (Figur 1). Mindre 
end 9 % af de voksne mellem 18 og 45 år opfylder anbe-
falingen. Dette er i tråd med de nationale kostundersøgel-
ser, som viser en stigning i fiskeindtaget gennem voksen-
alderen (1). Ser vi på, hvem der næsten aldrig spiser fisk, 
så er det især aldersgrupperne fra 6 til 25 år, hvor denne 
andel er hele 14 %, hvorimod det i andre aldersgrupper 
er mindre end 8 %. Dette antyder, at de større børn og de 
unge er en vigtig målgruppe for interventioner, der har til 
formål at øge fiskeindtaget.

Jo kortere uddannelse desto flere spiser næsten 
aldrig fisk
Vi finder, at andelen af voksne som opfylder anbefalingen 
er nogenlunde ens for alle uddannelsesniveauer, mens 
andelen som næsten aldrig spiser fisk er større jo kortere 
uddannelse. Blandt voksne med grundskole eller studen-
tereksamen er der hele 13 % som næsten aldrig spiser 
fisk, mens det blandt voksne med lang videregående 
uddannelse kun er 4 % (Figur 2). En tilsvarende social 
ulighed i fiskeindtaget ses også i de nationale kostunder-
søgelser (2). Udover forskelle i viden og tradition gætter vi 
på, at fiskens noget høje pris også spiller ind.  

Københavnerne spiser oftere fisk end Vest- og Midt-
jyderne
Et vigtigt fokus i FiSK citizen science er at se på regionale 
forskelle i fiskeindtaget. Her finder vi at andelen som op-
fylder fiskeanbefalingen er højest (15-17 %) i København 
og omegn, Syd- og Sønderjylland samt Nordjylland, mens 
andelen er lavere i Vestjylland (10 %) og Midtjylland (12 
%). Samtidig er det også i København, at færrest angiver, 
at de næsten aldrig spiser fisk (9 %) og i Midtjylland, 
at flest angiver dette (14 %). Vi vurderer dog, at disse 
regionale forskelle delvis skyldes forskelle i landsdelenes 
uddannelsesfordeling, idet forskellene mellem landsdele-
ne udjævnes, når vi justerer analyserne for uddannelse. 
København og omegn er den landsdel, hvor flest personer 
procentvis har en lang videregående uddannelse og hvor 
færrest har erhvervsfaglig eller kort videregående uddan-
nelse (3). 

Fiskefavoritterne er fiskefilet, laks og makrel i tomat
Blandt 39 % af børnene er fiskefilet den fiskeret, de oftest 
spiser som varm mad, mens kun halvt så mange børn of-
test får laks (20 %). Blandt de voksne er laks den hyppigst 
spiste fiskeret (38 %). Når vi ser på fiskepålæg, er det 
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Hvor mange når det anbefalede fiskeindtag ifht. alder?
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Figur 1
Diagram med aldersfordeling af, hvor mange procent af børn og voksne i FiSK citizen science som opfylder fiskeanbefalingen 
(dvs. spiser fisk mere end 4 gange om ugen), når man ser på deres rapporterede indtag af både fiskepålæg og fisk som varm 
mad den seneste måned.
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Hvad er FiSK?
Forsknings- og formidlingsprojektet FiSK (Fisk, børn, 
Sundhed og Kognition) er et utraditionelt samar-
bejdsprojekt mellem Institut for Idræt og Ernæring på 
Københavns Universitet og de fire akvarier: Kattegat-
centret, Den Blå Planet, Fiskeri- og Søfartsmuseet og 
Nordsøen Ocenarium. Projektet løber fra 2016-2020 
og er støttet af Nordea-fonden. 

Formålet med FiSK er at undersøge, hvordan fisk påvirker 
børns sundhed og kognitive funktion samt give danske 
familier viden om og oplevelser med fisk og sundhed på en 
sjov, utraditionel, involverende og nuanceret måde.

I forskningsdelen undersøger ernæringsforskerne (Camilla t. 
Damsgaard, Stine Vuholm, Professor, ph.d. Lotte Lauritzen 
og ph.d. studerende Marie Nygaard Teisen) effekten af fed 
fisk på børns sundhed og kognitive funktion. Forskerne 
leverer desuden forskningsbaseret viden om fisks betydning 
for kroppen og vores sundhed til formidlerne på akvarierne. 
Formidlingsdelen er landsdækkende og foregår på de fire 
akvarier samt rundt om i landet. En utraditionel, interaktiv 
udstilling ”Det Levende Køkken” på de fire akvarier, giver 
børn og voksne viden om og motivation for at spise fisk 
gennem leg, berøring og gamification. Akvarierne afholder 
desuden hands-on aktiviteter (f.eks. sildedissektion og -salt-
ning, ”Fra bund til mund”, tilberedning af laksepakker på 
grill, fisketeater m.m.) og formidler sammen med forskerne 
ved events som Food Festival, Naturvidenskabsfestival, Big 
Bang og Folkemødet. 

Læs mere om FiSK på:  
www.fisk.ku.dk og www.facebook.com/projektfisk
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makrel i tomat som både børn (33 %) og 
voksne (28 %) hyppigst spiser. Dog kan 
vi se, at dåsemakrellens popularitet falder 
op gennem voksenalderen, og at kun 14 
% af de voksne over 55 år har angivet 
den som det fiskepålæg, de oftest spiser. 
Andenpladsen for det hyppigst spiste 
fiskepålæg er fiskefrikadeller blandt bør-
nene (21 %), mens det blandt de voksne 
er røget laks og ørred (19 %). 

Hvad er det bedste og det værste 
ved at spise fisk?
Hele 56 % af de børn og voksne som har 
deltaget i FiSK citizen science har svaret, 
at det bedste ved at spise fisk er, at det 
smager godt, mens 20 % synes, at det 
er, at fisk er sundt. De samme kvaliteter 
er også i en tidligere sociologisk under-
søgelse blevet fremhævet som de to vig-
tigste motivationsfaktorer for at spise fisk 
(4). Hele 41 % af børnene har svaret, at 
fiskeben er det værste ved at spise fisk. 
Dette er også et problem for 33 % af de 
voksne, sammen med fiskens høje pris 
(30 %), hvilket ligeledes er i tråd med 
den tidligere sociologiske undersøgelse 
(4). I vores undersøgelse har 24 % af 
børnene svaret, at det værste ved fisk er 
smagen eller lugten – og denne barriere 
er især fremtrædende hos de børn og 
voksne, som i vores undersøgelse næsten 
aldrig spiser fisk. Vi ved fra tidligere 
forskningsprojekter, at man kan arbejde 
med disse barrierer ved at tage børnene 

med i køkkenet, lade dem røre ved og 
arbejde med råvarerne og hjælpe dem til 
et sprog i relation til smagen og lugten. 

Hvad kan FiSK citizen science bidrage 
med i forhold til de nationale kostun-
dersøgelser?
En fordel ved Citizen science-metoden 
er at den har givet os næsten dobbelt 
så mange besvarelser som i de nationale 
kostundersøgelser fra DTU Fødevare-
instituttet – og arbejdsbyrden for både 
deltagere og forskere er langt mindre. 
Dog kan vi med denne metode ikke 
gardere os mod eventuelle dobbeltbesva-
relser eller ”fjolle-besvarelser”. Til forskel 
fra de nationale kostundersøgelser, som 
anvender 7-dages kostregistrering, så er 
FiSK citizen science baseret på et fødeva-
refrekvensskema (FFQ). Da fisk i mange 
familier ikke spises hver uge, er vores 
undersøgelse særlig velegnet til at karak-
terisere dem, der har et lavt fiskeindtag 
og adskille dem fra personer, der stort 
set aldrig spiser fisk. Til gengæld kan vi 
ikke estimere fiskeindtaget i gram, men 
kun i hyppighed. Med hyppigheden for 
fiskeindtaget har vi dog stadig mulighed 
for at sammenligne indtaget i forhold til 
anbefalingen ”Spis fisk mindst to gange 
om ugen til hovedret og flere gange om 
ugen som pålæg”. Overordnet mener 
vi ikke, at citizen science-metoden kan 
erstatte de nationale kostundersøgelser, 
men supplere dem. 

Hvor mange spiser næsten aldrig fisk ifht. uddannelse?
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Diagram over, hvor mange procent af de voksne i 
FiSK citizen science som inden for hver uddannel-
sesgruppe næsten aldrig spiser fisk (dvs.højst én 
gang om måneden), når man ser på deres rap-
porterede indtag af både fiskepålæg og fisk som 
varm mad den seneste måned. Kort uddannelse 
er 2-3 år, mellemlang uddannelse er 3-4 år og 
lang uddannelse er over 4 år.

Figur 2

Hvorfor har  
vi en fiske- 
anbefaling?
Fødevarestyrelsen anbefaler ”Spis 
mere fisk” – altså at vi spiser fisk 
mindst to gange om ugen som ho-
vedret og flere gange om ugen som 
pålæg (5). I alt skal vi gerne have 350 
gram fisk om ugen, hvoraf cirka 200 
gram skal være fed fisk. 

De fede fisk er f.eks. laks, sild, makrel 
og ørred. Vi anbefales at spise fisk 
pga. følgende:

n   Fisk og især fede fisk er de pri-
mære fødevarekilder til langkædet 
omega-3 fedtsyre og D-vitamin, og 
er desuden rig på selen og jod. 

n   Observationsstudier viser at 
risikoen for hjertekarsygdomme 
er lavere hos personer der spiser 
fisk flere gange om ugen sammen-
lignet med personer der sjældent 
spiser fisk. 
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Hvordan er 
FiSK citizen 
science-data 
opgjort?
I alt har 10.827 danskere og 6.681 akva-
riebesøgende fra andre lande indtastet 
data til FiSK citizen science siden udstillin-
gen åbnede i februar 2017. Vores analyser 
er baseret på indtastninger fra de i alt 
7.168 dansk-boende personer i alderen 
1-95 år som har besvaret alle spørgsmåle-
ne i modulet. 

Deltagerne blev spurgt om følgende:
n   Er du en pige/kvinde eller dreng/mand?
n   Hvor gammel er du?
n   Hvilket land bor du i?
n   Hvilken kommune bor du i? (blev kun 

spurgt hvis man bor i Danmark)
n   Hvad er din højeste fuldførte uddan-

nelse? (blev kun spurgt hvis man er 
over 18 år)

n   Tænk på den seneste måned. Hvor 
ofte har du spist fiskepålæg eller fisk 
som kold mad?

n   Vælg det fiskepålæg som du oftest 
spiser. 

n   Tænk på den seneste måned. Hvor 
ofte har du spist fisk som varm måltid 
eller til aftensmad?

n   Vælg den varme ret eller aftensmad 
med fisk som du oftest spiser.

n   Hvad synes du er det bedste ved at 
spise fisk?

n   Hvad synes du er det værste ved at 
spise fisk?

Til at vurdere hvor repræsentative FiSK 
citizen science-deltagerne er, har vi 
sammenlignet deltagernes indtastede 
sociodemografiske karakteristika med tal 
fra Danmarks Statistik (6).
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Kampen mod kræftrelateret 
vægttab, LUCANU-2

Randi Tobberup, ph.d. studerende, klinisk diætist, Aalborg Universi-
tetshospital, r.tobberup@rn.dk

Arbejdsgruppen i LUCANU-2 er taknemlige for den økonomiske støtte 
vi har modtaget fra FaKD, som har været brugt til at ansætte en 
forskningsassistent, som har udført interventionen og indsamlet data 
fra patienterne. Foreløbige resultater fra LUCANU-2 vil blive præsen-
teret i Diætisten senere i 2019.  

Vægttab, især tab af muskelmasse, fører til dårligere  
klinisk forløb for kræftpatienter.
Observationsstudier har i en årrække dokumenteret sammenhæn-
gen mellem vægttab, lav muskelmasse og forringede kliniske forløb, 
herunder flere tilfælde af dosis-reducerende toxicitet, kortere tid til 
tumorprogression og tidligere død (1-5). I tillæg viser studier nedsat 
fysisk funktion og dårligere livskvalitet (3, 5). Det er vel efterhånden 
rimeligt at sige, at ingenting godt følger kræftrelateret vægttab  
– hverken for patienten, pårørende eller sundhedspersonalet. 

Enkeltstående interventioner er ikke tilstrækkelige
En række unimodale interventioner er forsøgt, uden de store succes-
ser, ift. patienternes vægttab og kakeksi. Studier har vist, at træning 
kan øge muskelstyrken hos kræftpatienter under behandlingsforløbet 
(6), mens kostvejledning kan øge patientens energi- og proteinindtag 
(7). Dertil kan langkædede omega-3 fedtsyrer (n-3 PUFA) muligvis øge 
muskelmassen (8). Farmakologiske midler har også vist forbedring af 
en række ernæringsrelaterede symptomer som appetitløshed, kvalme 
og fatigue, og muligvis effekt på patienternes vægt og muskelmasse 
(9-11). Kakeksi er dog et meget komplekst syndrom og vi kan ikke 
forvente de store effekter af unimodale interventioner, medmindre vi 
angriber problemstillingen fra flere vinkler samtidig. Dette er teorien 
bag de nyeste ESPEN anbefalinger ift. behandling af cancer kakeksi 
(12). Problemet er blot, at teorien ikke er afprøvet i praksis. 

Protokol LUCANU-2
Patienter med nydiagnosticeret, ikke-operabel, ikke-småcellet 
lungekræft blev tilbudt deltagelse i projektet. Studiedesignet er et 
single-arm interventionsstudie, hvor alle patienter modtager den 
aktive intervention. Dette er valgt for at afprøve gennemførligheden 
af den multimodale intervention. Patienter med lungekræft lider 
ofte af komorbiditet i form af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 
med dyspnø til følge, er gerne ældre og skal gennemgå en hård 
kræftbehandling. Derfor bør man vurdere, om patienten vil acceptere 
interventionen, og om de vil være kompliente. Disse spørgsmål og 
flere skal besvares, inden det giver mening at udføre et projekt, der 
kræver ca. 220 patienter i et randomiseret kontrolleret studie, for at 
opnå den ønskede styrke. 

Behandlingsprincippet i LUCANU-2 bygger på tre forskellige 
indsatser:

1: Fiskeolietilskud: 
2 g EPA+DHA daglig. 
Patienten kan selv vælge mellem kapsler (Møllers Dobbel, 8 kapsler 
daglig) eller flydende form (Møllers tran, 10 ml daglig). Dog opfordres 
patienterene til at vælge den flydende form, da det formodes at være 
nemmere at indtage 1 spsk. olie end 8 stk. store kapsler dagligt. Fiske-
olie har vist at have anti-inflammatorisk effekt ved høje doser (mindst 
1-2 g EPA+DHA) og har dermed potentiale til at lindre inflammations-
drevet appetitløshed og mindske muskeltab (12, 13).  

2: Træning: 
Styrketræning i form af en progressiv sit-to-stand øvelse (3x10 
repetitioner, mindst to gange om ugen). Laveste niveau er at sidde på 
en stol og strække benet ud, mens højeste niveau er at rejse sig, og 
sætte sig med en 30 kg tung vægtvest på. Dermed håber vi, at alle 
kan være med, og alle kan udføre en tilpasset form for styrketræning.
Derudover skal patienterne gå ture i form af progressiv brisk walking. 

På Aalborg Universitetshospital er der siden januar 2019 blevet afprøvet en ny behandlingsmodel til forebyggelse og 
behandling af cancer kakeksi i forskningsprojektet LUCANU-2. Målet er at forebygge og bremse kræftrelateret vægttab, 
for at understøtte patienten i kræftbehandlingsforløbet. Med denne artikel ønskes det at introducere hovedpunkterne til 
LUCANU-2 protokollen og videregive nogle af de overvejelser, der ligger til grund for valgte interventioner. 
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Antal km fastsættes individuelt og justeres løbende +/- 10 % af origi-
nalt mål, afhængigt af, om patienten formår at nå distancemålet eller 
ej. Gåture skal også udføres mindst to gange om ugen. 
På grund af de store afstande i Region Nordjylland, sammenholdt med 
de mange forskellige kommunale tilbud, er der valgt usuperviseret 
træning. Kompliens vurderes derfor subjektivt af patienten. Denne be-
slutning er resultatet af begrænset tid og for få ressourcer. Trænings-
interventionen blev diskuteret og udarbejdet af en træningskyndig 
med speciale i geriatri, hvor der blev taget højde for patienternes høje 
alder og komorbiditet. 

3: Diætvejledning: 
Indtagsmål er defineret ved 30 kcal/kg/d (BMI<30) eller 25 kcal/kg/d 
(BMI≥30) og mindst 1.0 g protein/kg/d (eller mindst 60 g daglig). 
Inspiration til målene for indtag er baseret på ESPEN guidelines (12). 
Anbefaling for eskalering følger ESPEN guidelines, hvor vejledning i 
optimal ernæring er førstevalg, evt. suppleret med energi-proteindrik 
(12). Ved behov er der mulighed for at eskalere til sondeernæring eller 
parenteral ernæring.  
Det tilstræbes, at patienten indtager min. tre daglige måltider med 
≥20 g protein. Begrundelsen for fokus på proteinfordeling er inspire-
ret af studier vedrørende anabolsk resistens ved høj alder og inflam-
mation, hvilket er gældende for de fleste af patienterne som indgår i 
dette studie (14). Studier har desuden vist, at der kan opnås “normal” 
muskelproteinsyntese ved indtagelse af høje doser protein (≥20 g kva-
litetsprotein eller 0,4 g protein/kg/måltid ved et enkelt måltid (15-18). 

Dertil kommer fokus på optimering af symptombehandling, primært 
ved hjælp af farmakologiske midler. Der findes forslag til diverse ko-
stråd for at lindre ernæringsrelaterede symptomer, men da disse ikke 
er evidensbaserede, og da validering af disse kostråd ikke har været 
fokus i nærværende studie, er disse ikke på forhånd defineret. Vi har 

ladet os inspirere af diverse forslag, og forsøger efter alle diætist- 
kunstens regler at få kostindtaget til at fungere så godt som mulig  
for patienterne. 

Protokolforløb:
Patienterne følges fra første kur med kemo- eller immunterapi indtil 
første status (efter tre kure), i alt 9-18 uger, afhængig af behandlings-
forløb. Patienter i palliativ behandling med kemo- eller immunterapi 
har et forløb på ni uger, mens patienter i kurativ intenderet behand-
ling med kemo- og stråleterapi har et forløb på 18 uger. 

Til hver kræftbehandling indsamles følgende data:
Kostanamnese (24t recall), screening (PG-SGA short form + 
NRS2002), vægt og kropssammensætning (målt ved bioimpedance), 
fysiske test (30 sekunders sit-to-stand og timed-up-and-go), samt 
livskvalitet (EORTC-QLQ-C30 og EORTC-QLQ-L13). I tillæg benyttes 
CT-scanninger fra diagnosetidspunktet og første status til at vurdere 
patienternes muskelmasse. I ugerne mellem patienternes behandlin-
ger var der telefonisk kontakt med patienterne, for herved at følge op 
på deres kostindtag, indtag af fiskeolie, træning og evt. udvikling eller 
ændring af ernæringsrelaterede symptomer. Telefonkonsultationer 
blev anvendt for at følge patienterne hyppigt, da vi af erfaring ved, at 
patienternes oplevelser af ernæringsrelaterede symptomer samt deres 
kostindtag hurtigt kan ændre sig under et kræftfbehandlingsforløb. 

Data fra LUCANU-2 vil benyttes til at vurdere inklusionsrate, frafald, 
gennemførbarhed og kompliens af interventionen. Samtidig vil vi 
kigge tilbage på LUCANU-1 (et observationsstudie fra 2017) for at 
vurdere, hvorvidt interventionen ser ud til at have betydning for bl.a. 
udviklingen og behandlingen af et kræftrelateret vægttab. Effektstør-
relsen herfra vil kunne benyttes til senere styrkeberegninger, hvis der 
er indicer for effekt af interventionen. 
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Af Astrid Marie Lauridsen, Lektor. Ernærings- og husholdningsøko-
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astridmarielauridsen@gmail.com

Konsekvenser ved fravalg af animalske produkter
Når kostændringer indebærer, at flere fødevaregrupper helt fra-
vælges, er det relevant at undersøge, om ændringerne kan påvirke 
sundheden. For spæd- og småbørn er det uanset kostform særligt 
vigtigt at sikre, at deres næringsindtag er tilstrækkeligt, da de vokser 
og udvikler sig særligt hurtigt i de tidlige barneår. Men også større 
børn og unges kroppe er i vækst og udvikling, og denne udvikling kan 
hæmmes, hvis næringsstofindtaget ikke er sufficient. 
Jo mindre varieret kosten er i forhold til fødevaregrupperne, desto 
større er risikoen for at næringsstofindtaget kan blive insufficient. 
Fravalg af kød, fisk, æg og mejeriprodukter i børns kost indebærer, 
at kosten slet ikke indeholder vitamin B12 og vitamin D. Fravalget af 
mejeriprodukter indebærer desuden, at kostens vigtigste calciumkilde 
er væk, men også mineraler som jern, zink, selen og jod findes i vid 
udstrækning i animalske produkter (1, 2, 3). Animalske produkter 
bidrager normalt med ca. 60 % af vores calcium- og zinkindtag og 
ca. 40 % af vores indtag af jod og jern (4). Alle disse næringsstoffer 
er vigtige for vækst og udvikling. I en vegansk kost skal der findes 
alternative vegetabilske produkter, der kan bidrage med disse næ-
ringsstoffer. Det er naturligvis ikke muligt, hvad angår vitamin B12 og 

vitamin D, hvorfor det anbefales at kosten suppleres med hhv. 10 µg 
vitamin D/dag og 1 µg B12/dag (2). Men en vel planlagt vegansk kost 
kan bidrage med alle andre næringsstoffer, blot der vælges de rigtige 
råvarer.

Mangel på forbrugeroplysning
På de offentlige myndigheders hjemmesider findes ikke ret meget 
information om, hvordan man kan sammensætte en vegansk kost, så 
den er sund og nærende. Det skyldes formentlig, at både Sundheds-
styrelsen og Fødevarestyrelsen tager afstand fra den veganske kost 
ift. spæd- og småbørn (1,2). Derfor har denne vejledning ikke været 
prioriteret ret højt. I modsætning hertil har sundhedsmyndighederne i 
nabolande som Norge og Sverige valgt at bakke op om den veganske 
kost til alle aldersgrupper, og bringer mange konkrete kostråd på 
deres officielle hjemmesider (5,6). Også det amerikanske Academy of 
Nutrition and Dietetics udtaler i et såkaldt ”Position Statement”, at 
såvel vegetarisk som vegansk kost kan forebygge en række livstilssyg-
domme samt at kosten, såfremt den er korrekt sammensat, bidrager 
med tilstrækkelige mængder næringsstoffer for alle aldersgrupper, 
bortset fra vitamin B12 og vitamin D, som der derfor anbefales at tage 
tilskud af (7). 
Det, at der i Danmark ikke har været megen hjælp at hente på sund-
hedsmyndighedernes hjemmesider, har medført, at mange forældre 
i stedet har opsøgt information på privatpersoners og foreningers 
hjemmesider. Det kan være svært at vurdere, hvor veldokumentere-

Vegansk kost diskuteres lifligt i medierne for tiden. Danske familier vælger i stigende grad vegansk kost, og ønsker den også for  
deres børn, både i og uden for hjemmet. I et land som historisk set har opfattet sig selv som et landbrugsland, er det ikke overrasken-
de, at den veganske kost mødes med skepsis, manglende forståelse og nogle gange også latterliggørelse. Det store spørgsmål er:  
Bliver børn fejlernærede af at spise vegansk?

Vegetarer
- er en samlende betegnelse for personer, der udelukkende spiser 
planteføde (frugt og grønt, korn, bælgfrugter, nødder og frø mv.) 
med eller uden supplement af mælkeprodukter og/eller æg. Vegetarer 
spiser ingen former for kød, fjerkræ, fisk, skaldyr eller biprodukter fra 
slagtning af dyr.

Veganere
- er personer, der lever plantebaseret og så vidt muligt ønsker at und-
gå kød, fjerkræ, fisk, skaldyr og biprodukter fra slagtning. Derudover 
undgår de animalske produkter som mælk, æg, ost, læder, pels, uld, 
honning, produkter testet på dyr, m.v.

FOKUS

Bliver børn fejlernærede  
af at spise vegansk?

Kilde: Fødevarestyrelsen.

DEFINITIONER
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Veganske og vegetariske alternativer i detailhandelen
Udvalget at veganske (og vegetariske) alternativer til produkter som mælk, ost, kødpålæg og kødprodukter har været stærkt stigende de 
seneste år. Produkterne gør det muligt at fastholde fornemmelsen af tidligere kostvaner i et vist omfang.

Mange produkter har imidlertid et helt andet næringsindhold end tilsvarende animalske produkter. Pålæg, der imiterer ost, består eksem-
pelvis primært af vand, kokosfedt og stivelse, og har dermed intet indhold af protein og meget lidt calcium. Ost bidrager normalt med 
protein og calcium samt en lang række vitaminer, herunder B12. Plantebaserede drikke har på samme måde et helt andet næringsindhold 
end komælk, og der er desuden stor forskel fra produkt til produkt, hvorfor det også her er nødvendigt at sætte sig ind i, hvordan man 
læser varedeklarationer. Fødevarestyrelsen understreger, at plantebaserede drikke ikke kan erstatte komælk (1). 

Nogle af de nye ”fars”-produkter er udmærkede, mens andre er af mere tvivlsom kvalitet. Generelt må man være kritisk, og opsøger 
veganske familier en diætist, vil det også være vigtigt at få talt om kvaliteten af forarbejdede veganske produkter, og udpege hvad man 
skal være særligt opmærksom på, når varedeklarationen nærlæses.  
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de de tilgængelige oplysninger er på sådanne hjemmesider, og om 
oplysningerne primært er et udtryk for forfatternes egne erfaringer, 
præferencer og holdninger. Hvis saglig information kunne blive lettere 
tilgængelig, ville familier, der vælger vegansk kost have et bedre 
udgangspunkt ift. at træffe hensigtsmæssige kostvalg.  

Hvor udbredt er det at spise vegansk kost i Danmark? 
I 2017 undersøgte Coop Analyse og Dansk Vegetarisk Forening, hvor 
udbredt det er at spise vegetarisk kost i Danmark. Undersøgelsen om-
fattede ca. 1.000 voksne personer og viste, at 1,8 % af de adspurgte 
betegnede sig selv som vegetarer, forstået som en kostform uden rødt 
kød, fjerkræ og fisk. Data fra undersøgelsen peger videre på, at der er 
ca. 25.000 personer i Danmark, som lever vegansk (8).  

Nyere forskning
Af særlig interesse kan nævnes et systematisk review fra 2017 (9), som 
har gennemgået litteraturen om vegetarisk og vegansk kost til børn. 
Forfatterne søgte efter artikler publiceret fra 1988-2013, og fandt 16 
studier, der havde en tilfredsstillende kvalitet. Af disse havde kun to 
studier undersøgt kosten hos børn, der spiste vegansk. Studierne var 
generelt små og af varierende kvalitet, hvorfor forfatterne konkluderer, 
at det ikke er muligt endeligt at vurdere hverken positive eller negative 
konsekvenser ved vegetariske kostformer til børn i industrialiserede 
lande. De to studier vedrørende vegansk kost var fra hhv. 1988 (Eng-
land) og 1989 (USA), og deres resultater viste, at det allerede dengang 
var udbredt at give tilskud af vitamin B12 og vitamin D. Studierne viste 

en tendens til, at nogle børn lå i den lave ende ift. længdevækst og 
kropsvægt, men at deres indtag af mikronæringsstoffer var tilfreds-
stillende, bortset fra vitamin D, mens indtaget af vitamin B12 var højt 
grundet brug af tilskud.
Studier af ældre dato fra lande med en anderledes madkultur kan dog 
næppe bruges som udgangspunkt for at konkludere noget om kva-
liteten af vegansk kost hos børn i moderne danske familier. Dertil er 
forskellene for store, og udvalget af veganske produkter er desuden 
helt anderledes i dag end for 30 år siden. Der er brug for nye studier.
Afslutningsvis er det relevant at se på et enkelt studie fra Danmark 
baseret på den danske fødselskohorte (fra årene 1996-2002), hvor 
man fulgte den neurologiske udvikling hos børn født af kvinder, der 
havde levet vegansk under graviditeten. Børnenes udvikling blev fulgt 
indtil 7-års alderen, og det blev konkluderet, at resultaterne ikke 
kunne dokumentere nogen form for hæmmet udvikling hos børnene, 
som der ellers var mistanke om. Der var dog tale om en meget lille 
studiepopulation, idet kun 21 kvinder ud af den samlede kohorte på 
80.743 kvinder angav, at de levede vegansk (n=21) (10).

Bortset fra udfordringen med vitamin B12 og vitamin D, peger den 
samlede mængde forskning på, at vegetarisk og vegansk kost 
kan være fuldt dækkende, såfremt den planlægges fornuftigt, og 
suppleres med vitamin B12 og vitamin D. Opstår der mangel på disse 
næringsstoffer, kan der opstå alvorlige mangelsygdomme. Under alle 
vejledningssamtaler skal diætisten derfor sikre sig, at familierne forstår 
præcis, hvor vigtigt det er, at alle i familien tager disse tilskud.  
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til vægtkontrol
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alle de  næringsstoffer, vitaminer og mineraler, som kroppen har brug for i et hovedmåltid. Nemt og enkelt.

Forhandles i Bilka og Føtex, diabetes.dk og easis.dk 
Følg os på facebook.com/EASISDanmark og Instagram @easis_udentilsatsukker
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FOKUS

Fokus på vegansk kost

Små børn har brug for energi, 
vitaminer og mineraler 

Af Annette Poulsen, sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen,  
ANP@sst.dk og Anne Scott, cand. techn. al i Fødevarestyrelsen, 
ANSC@fvst.dk

Når et barn kommer til verden, er det afgørende, at det får den rette 
ernæring for at kunne vokse, udvikle sig og trives så godt som muligt. 
De to første leveår er den mest sårbare periode i et barns liv, hvor det 
er særligt udsat, hvis det ikke får tilstrækkelig energi og næringsstof-
fer, fx vitaminer og mineraler.

I Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen anbefaler vi ikke, at børn 
ernæres vegansk. Det gælder særligt børn under 2 år. Risikoen for, at 
barnet ikke får en kost, der indeholder tilstrækkelig med energi og 
næringsstoffer er for stor, og sker det, kan det have store konsekven-
ser for barnets vækst og kognitive udvikling.

Hvis forældre, på trods af myndighedernes anbefalinger, alligevel 
vælger at give deres børn vegansk kost, findes der på www.sst.dk (søg 
Ernæring til spædbørn og småbørn) en vejledning i, hvad sundheds-
personale bør informere forældrene om, hvis det drejer sig om børn i 
alderen 0-2 år. Anbefalingerne vedrørende større børn findes på Føde-

varestyrelsens hjemmeside www.altomkost.dk. Først og fremmest skal 
forældre vide, at vegansk kost forudsætter, at barnet er sundt og rask, 
spiser varieret og har god appetit. Jo flere fødevarer, der udelukkes fra 
kosten, des større risiko er der for fejlernæring af barnet. 

B12- vitaminmangel kan have store konsekvenser
Når barnet hverken får kød, fisk, mælk eller æg i kosten, er det vig-
tigt, at det bliver ammet eller får modermælkserstatning i de første to 
leveår. Hvis forældrene ikke vil bruge modermælkserstatning baseret 
på animalsk protein, kan forældrene vælge en modermælkserstatning 
baseret på sojaprotein (sojaproteinisolater). Denne type modermælks- 
erstatning overholder EU-reglerne på området. Den kan købes i andre 
EU-lande, men sælges endnu ikke i Danmark. 

Da vegansk kost overhovedet ikke indeholder B12-vitamin, er det af-
gørende, at barnet får et tilskud. Mangel på B12-vitamin kan give ska-
der på nervesystemet og dermed hjernen. Skaderne er uoprettelige. 
Tilskuddet kan gives som en knust børnevitaminpille, der indeholder 
1 ug B12-vitamin, der skal gives dagligt - senest fra barnet er seks må-
neder gammelt. Det anbefales desuden, at mødre, der spiser vegansk, 
tager et tilskud af B12-vitamin under graviditeten, og så længe de 
ammer. Bemærk i øvrigt, at Fødevarestyrelsen generelt anbefaler,  

ALDER Kosttilskud

Fra 2 uger Tilskud af D-vitamin

Fra 6 måneder Knust børnevitaminpille, der indeholder vitamin B12

Tilskud af D-vitamin. Tilskud af D-vitamin bør undlades, hvis det indgår i børnevitaminpillen.

Tilskud af jern i overgangperioden til børn, der ammes og ikke får modermælkserstatning.  
Tilskud af jern bør undlades, hvis det indgår i børnevitaminpillen. 

Tilskud af calcium fra 1-års alderen.  Tilskud af calcium bør undlades, hvis det indgår i børnevitaminpillen.

Fra 2 år Børnevitaminpille, der indeholder vitamin B12 og vitamin D samt tilskud af calcium,  
hvis calcium ikke indgår i børnevitaminpillen. 

FAKTABOKS OM KOSTTILSKUD TIL BØRN, DER ERNÆRES VEGANSK

Mødre, der spiser vegansk, anbefales at tage et tilskud af B12-vitamin i graviditeten og så længe, de ammer.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

17



at voksne veganere tager et tilskud af blandt andet vitamin B12.
Børn, der får vegansk kost, bør desuden have et dagligt tilskud af 
D-vitamin samt fra 1-års alderen ligeledes et tilskud af calcium. Tilskud 
af D-vitamin og calcium bør undlades, hvis de indgår i børnevitamin-
pillen. Børn, som fortsat ammes i overgangsperioden, og som ikke får 
modermælkserstatning, bør derudover også få et jerntilskud i form af 
dråber ca. 8 mg dagligt i hele perioden. Dette tilskud bør dog udela-
des, hvis børnevitaminpillen indeholder jern. Børnene bør fortsætte 
med at få en børnevitaminpille, også efter de første to leveår. Det 
er vigtigt at vælge en børnevitaminpille, der indeholder vitamin B12 
og vitamin D. Det anbefales ligeledes, at børnene fortsætter med et 
dagligt tilskud af calcium på 500 mg. Børnevitaminpiller indeholder 
ofte ikke calcium, og det kan derfor være nødvendigt at tage dette 
tilskud separat.

Ud over mangel på B12-vitamin, D-vitamin, calcium og jern vil børn, 
der ernæres vegansk, også kunne risikere at komme til at mangle jod, 
selen, vitamin A, riboflavin – også kaldet vitamin B2 - og zink. 

Rådgivning hos læge og autoriseret klinisk diætist
Det kan lade sig gøre at sammensætte kosten med tilskud af blandt 
andet vitamin B12, og i de første to leveår med amning eller moder-
mælkserstatning, så børn, der ernæres vegansk, kan vokse og udvikle 
sig normalt. 

Men det kræver en meget detaljeret viden om kost og ernæring, for 
at barnet får den rette kost med hensyn til både tilstrækkeligt ener-
giindhold, fedtsyrer, protein og vitaminer og mineraler.  Sundhedsper-
sonalet er ikke uddannet til at yde en sådan diætisk rådgivning og kan 
derfor udelukkende rådgive om, at spædbørn, der får vegansk kost 
enten skal ammes eller have modermælkserstatning i mindst de første 
to leveår og have tilskud af blandt andet B12-vitamin som beskrevet 
ovenfor, samt opfordre forældrene til, at barnets vækst følges nøje.

Derfor anbefaler myndighederne, at forældre søger rådgivning hos en 
autoriseret klinisk diætist for at sikre, at barnets kost indeholder det, 
som barnet har brug for, for at vokse og udvikle sig normalt. Det gæl-
der både helt små børn under to år og større børn. Fordi de første to 
leveår er den mest sårbare periode i barnets liv, bør børn under to år 
desuden følges nøje af den praktiserende læge for at sikre, at barnets 
vækst ikke påvirkes negativt af den veganske ernæring.

Hvis du som autoriseret klinisk diætist bliver bedt om at rådgive om 
vegansk kost til børn, kan du gøre det med udgangspunkt i ovenstå-
ende påpegede risikofaktorer, vurderet i sammenhæng med oplysnin-
ger om, hvad barnet spiser, som du får af forældrene.

Veganere og vegetarer skal 
passe på knoglesundheden
Veganisme, vegetarisme, knoglemineraltæthed og 
brudrisiko: en systematisk gennemgang og meta-analy-
se. Nutrition Reviews 2018.

Et nyt studie har vha. systematisk og grundig gennemgang 
og metaanalyse undersøgt veganere og vegetarers kostvaners 
indvirkning på knoglesundheden; specifikt knoglemineraltæt-
hed (BMD) og brudrisiko.

275 undersøgelser blev analyseret mod inklusionskriterierne, 
som var: Originale undersøgelser på mennesker, skrevet på 
engelsk eller spansk og inklusive vegetariske eller vegan-
ske kostvaner og omnivorers kostvaner som faktorer med 
BMD-værdier for hele kroppen, lændehvirvelsøjlen eller lår-
halsen og/eller antallet af brud som udfald. Udelukkelseskri-
terierne var artikler, der ikke indeholdt billedbehandling eller 
undersøgelser, der omfattede deltagere, der havde lidt brud, 
før påbegyndelse af vegetariske eller veganske kostvaner. 

Resultater og konklusioner
Tyve studier med i alt 37.134 deltagere opfyldte inklusions-
kriterierne. Sammenlignet med omnivorer havde vegetarer 
og veganere lavere knoglemineraltæthed ved lårhalsen og 
lændehvirvelsøjlen og veganere havde også højere brudrater. 
Forfatterne konkluderer derfor, at vegetariske og veganske 
kostvaner bør planlægges i forhold til at undgå negative 
konsekvenser for knoglesundheden.

Læs hele studiet (kræver login) på:  
academic.oup.com/nutritionreviews

Isabel Iguacel, María L Miguel-Berges, Alejandro Gómez-Bruton, Luis A 
Moreno, Cristina Julián

Nutrition Reviews, Volume 77, Issue 1, 1. januar 2019, Pages 1–18. Publi-
ceret 29. oktober 2018

Nyt studie:
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Af Stine Junge Albrechtsen, privatpraktiserende, indehaver af  
MapDiet, sj@diaetist.dk

I takt med at den plantebaserede kost får mere og mere taletid i 
medierne, har jeg som privatpraktiserende diætist oplevet en stor 
efterspørgsel på ydelser, der tilgodeser ønsket om helt eller delvist at 
droppe animalske fødevarer og især kød. Derfor har jeg haft behov 
for at dykke lidt dybere ned i den plantebaserede kost, og jeg vil her 
komme med mine personlige betragtninger og udfordringer i forbin-
delse med at vejlede og undervise andre i denne kostform. 

Hvad er plantebaseret kost?
Når vi møder eller vejleder personer, der helt eller delvist undgår 
animalske fødevarer, så er vi vant til at betegne dem som vegetarer 
eller veganere. Så hvordan definerer vi egentlig at leve plantebaseret? 
Der er ikke kommet en officiel definition på ordet ”plantebaseret”, 
men hvis man tager udgangspunkt i amerikanske betegnelser af 
”whole-food plantbased diet”, så vil en dansk definition være noget i 
retning af: ”Mad bestående af hele/ uforarbejdede planter som frugt, 
grønsager, bælgfrugter, nødder, kerner, frø og fuldkorn, eventuelt 
med supplement af små mængder animalske produkter.” Så eksem-
pelvis vil en appelsin betegnes som plantebaseret kost, mens et glas 
juice ikke vil være plantebaseret ifølge definitionen. Det skyldes, at 
en del af fibrene er fjernet i juice. Den vil derfor ”kun” være vegansk, 
men ikke passe ind i betegnelsen ”hel og uforarbejdet”. 
 
Hvor stor en vejledningsindsats den plantebaserede kost kræver af os 
diætister vil være baseret på, hvor mange fødevarer, der udelukkes fra 
kosten. Ser vi på vegetarer, så er det afgørende for os som behand-
lere, hvilken retning, de har valgt at leve efter. Indtager de mejeripro-
dukter og æg (er lakto-ovo-vegetarer), så er opgaven med at vejlede 

dem, nemlig slet ikke så besværlig: Hvis de overholder de gældende 
officielle kostråd om at vælge 0,25-0,5 liter magert mejeriprodukt + 
1-2 skiver ost dagligt og herudover gerne spiser ca. 1 æg i snit pr. dag 
som erstatning for magert kød og kødprodukter, så skal de sjældent 
have supplement af kosttilskud eller berigede fødevarer (fx plantedrik 
tilsat calcium). Vi skal dog være opmærksomme på at spørge ind til 
hyppighed og mængder, da mange betegner sig selv som lakto-ovo 
vegetarer, selv om de kun lejlighedsvis har indtag af æg og mælk i 
form af æg i en kage eller mælk i en sovs. Så hvis mængderne er 
meget små, vil de have samme problemstilling, som jeg nu vil skitsere 
hos veganerne. 

”Så det er med omtanke for kloden og  

CO2-regnskabet samt sympatien for kalven og kyllingen, 

at man skal vælge den plantebaserede kost”.

Vegansk kost kræver en del mere planlægning
Vegansk kost, der udelukker alle animalske fødevarer, har nogle me-
get klare udfordringer rent ernæringsmæssigt. Her skal man især have 
fokus på B12- vitamin, der udelukkende kommer fra animalske kilder, 
samt D-vitamin, der primært findes i fede fisk. Sundhedsstyrelsen an-
befaler, at veganere dagligt tager tilskud af 2g B12-vitamin samt 10g 
D-vitamin. Desuden er det godt at være opmærksom på indtaget af 
bl.a. jod, selen, jern, calcium, vitamin A, riboflavin og zink (1). Dette 
skyldes til dels, at indtaget kan være sparsomt pga. manglende indtag 
af mejeriprodukter, ost og kød og dels kan optaget været nedsat på 
grund af det høje indtag af kostfibre (2). Når der planlægges kost til 
veganere, er det derfor tilrådeligt ikke kun at nå minimumsanbefa-
lingerne for zink, men gerne give 25% oven i den normale daglige 
anbefaling. 

FOKUSFOKUS

Diætetiske 
betragtninger om 
plantebaseret 
kost
Hvordan skal vi diætister gribe den nye trend an?
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Protein nævnes ofte som en mulig risikofaktor, men så længe man 
vejleder raske normalvægtige personer, så er det ofte forholdsvis nemt 
at opnå de minimum 0,8 g protein pr. kg. kropsvægt pr. dag, som 
anbefales i NNR 2012. Hos syge og atleter samt ved planlagt eller util-
sigtet vægttab, hvor proteinbehovet stiger eller med fordel kan sættes 
lidt op, kan det dog være sværere. Her kan vegetabilske proteinkilder 
som quinoa eller soja i form af tofu eller som sojadrik anbefales, da de 
er gode kilder til essentielle aminosyrer. 

Udover gode vegetabilske proteinkilder i den veganske kost, så er de 
vigtigste elementer i kosten fuldkornsprodukter, bælgfrugter, grove 
grøntsager, frugt, nødder, kerner, olier og frø. Der er bl.a. mulig-
hed for at finde dagskostforslag til veganere på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside; www.altomkost.dk og i den nationale kosthåndbog, der 
findes på www.kosthåndbogen.dk. 

Ikke alle plantebaserede alternativer er lige gode
Når man kaster sig ud i den plantebaserede kost, virker det oplagt at 
starte med at finde alternativer til kendte klassikere. Det kunne være 
plantefars i stedet for kødfars eller risdrik i stedet for mælk. Udfordrin-
gen her er, at plantefars ikke er et standardprodukt, så det kan have 
væsentlig flere kalorier pr. 100 g end kød, lavere proteinindhold, højt 
saltindhold samt et højt indhold af mættet fedt fx i form af kokosfedt 
eller palmeolier. Det samme gælder, når vi skal finde alternativer til 
mejeriprodukter. Her er der også stor forskel på at vælge sojadrik, 
der har et kalorie- og proteinindhold svarende til mælk, eller om man 
vælger ris- eller havredrik, der har et forsvindende lille proteinindhold 
pr. 100 ml samt risiko for tilsat sukker. Vælg gerne de calciumberige-
de varianter af plantedrik, da de er tilsat ca. 120 mg calcium pr. 100 
ml og derfor sammenlignelig med indholdet i mælk. 

Man kan også blive helt træt, når vingummiproducenter slår sig op på 
at være 100% veganske. Det gør hverken vingummi sundere eller til 
et bedre valg, at det ikke indeholder animalsk gelatine. 

Jeg vil helst ikke vælge side i debatten
Helt personligt synes jeg, det kan være udfordrende at vejlede i 
plantebaseret kost. Det kommer meget tit til at handle om værdier 
og holdninger, hvilket i mine øjne ikke hører hjemme i ernæringsde-
batten. Desuden forventes det ofte, at man selv spiser plantebaseret 
for at kunne udtale sig ”med ekspertstatus”. Jeg har oplevet at blive 
opfattet som utroværdig, fordi jeg ikke selv lever 100% plantebaseret. 
Det ville jo kræve, at vi som diætister både havde været overvægtige, 
undervægtige, hjertesyge, diabetikere, nyresyge og allergikere, hvis 
man selv skal have gået i skoene, for at blive en troværdig behand-
ler. Jeg er ked af at skulle vælge side i debatten, for det mener jeg 
simpelthen ikke er nødvendigt, for at kunne udtale sig eller vejlede. 
Tværtimod synes jeg, det mudrer budskabet, hvis man kun ”præ-
diker”, hvad man selv står for. Det skal vi altså kunne hæve os over 

som behandlere. Vi skal kunne se sagen professionelt og fra kunden/
patienten/borgerens perspektiv. 
Der er store helbredsfordele ved at spise frugt, grønt og fuldkornsba-
seret. Jeg har bare fortsat ikke set dét overbevisende studie, der slår 
fast, at en plantebaseret kost er bedre for os, end hvis vi fik danskerne 
til at leve efter de officielle kostråd. Når der vises studier, der frem-
hæver den plantebaserede kost som sundere, er det oftest når den 
sammenlignes med en gennemsnitlig vestlig kost - og den er både for 
fed, med for få fuldkorn og for lidt grønt. Desuden tages der sjældent 
højde for, at vegetarer og veganere ofte er slankere, mere aktive og 
oftere undlader rygning og alkohol end den gennemsnitlige vestlige 
verdensborger – ofte også inden de bliver veganere eller vegetarer 
(3). Der findes ét studie, der fremhæver øget levealder hos vegetarer 
og veganere, men det er et studie på 7. dags adventister i Califor-
nien, der både har bedre adgang til D-vitamin fra solen og generelt 
har levevilkår, der ikke kan overføres til den gennemsnitlige dansker 
(4). Så det vil i mine øjne være problematisk at udarbejde danske 
anbefalinger efter. Det skal også understreges, at den længstlevende 
befolkningsgruppe fortsat er japanerne, som spiser masser af fisk og 
grønt samt en lille smule kød (5). 

Set fra mit synspunkt, skal sundhedseffekter ikke være årsagen til, at 
man vælger en plantebaseret livsstil. Man vil sandsynligvis opnå lige 
så gode effekter ved at efterleve de officielle kostråd med bl.a. 600 g 
frugt og grønt samt 75 g fuldkorn dagligt. De primære, og i mine 
øjne meget sympatiske og overbevisende, grunde til at vælge en plan-
tebaseret livsstil er derfor miljø og etik. Så det er med omtanke for 
kloden og CO2-regnskabet samt sympatien for kalven og kyllingen, 
at man skal vælge den plantebaserede kost. Den plantebaserede kost 
kan være lige så sund som den kost, der anbefales i vores kostråd, 
men det kræver en del mere omtanke og diætvejledning, når man 
vælger den veganske vej. 

Referencer: 
1.  Nye råd til veganere og vegetarer, der kun spiser mælkeprodukter og æg i små 

mængder. Miljø- og Fødevareministeriet, altomkost.dk. 2017, 14. november. 
Link: https://altomkost.dk/nyheder/nyhed/nyhed/nye-raad-til-veganere-og-ve-
getarer-der-kun-spiser-maelkeprodukter-og-aeg-i-smaa-maengder/

2.  Veganer Normalkost. Den Nationale Kosthåndbog. Link: https://kosthåndbo-
gen.dk/content/veganer-normalkost

3.  Paul N Appleby, Francesca L Crowe, Kathryn E Bradbury, Ruth C Travis, 
Timothy J Key. Mortality in vegetarians and comparable nonvegetarians in the 
United Kingdom. The American Journal of Clinical Nutrition Volume 103, Issue 
1, 1. januar 2016: 218–230.

4.  Nyholm, Sidsel. Asketiske adventister lever lange liv. Kristeligt Dagblad, 2. 
august, 2010. Link: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/asketiske-ad-
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16. august 2011. Link: https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/
sundhedsp/art5439238/Bente-Klarlund-Derfor-lever-de-længere-på-Sardini-
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Madkulturen har i november offentliggjort sin årlige befolk-
ningsundersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner 2018. 
Rapporten er baseret på besvarelser af et online spørgeskema 
fra 2.257 repræsentativt udvalgte danskere.
 
Undersøgelsen viser bl.a., at andelen af aftensmåltider, hvor der ind-
går kød, ikke er faldet, men faktisk steget en anelse, baseret på hele 
befolkningen. Til gengæld er det særligt de unge mellem 18-25 år 
og de ældre mellem 65-90 år, der dropper kødet til aftensmaden og 
i stedet bruger alternative fødevarer som tofu o. lign. plantebaserede 
erstatninger.

Det understreges dog i rapporten, at tallene ikke siger noget om 
mængden af kød i måltidet, og dermed danskernes samlede kød-
forbrug. Kødforbruget kan altså godt være faldet, hvis mængden af 
kød i hver enkelt ret er blevet mindre. På samme vis kan det samlede 
kødforbrug også være faldet, hvis befolkningen fx er begyndt at 
spise mindre kød til andre måltider end aftensmåltidet.

Men som figuren viser, konkluderer rapporten, at antallet af kødfrie 
aftensmåltider i Danmark ligger 3% højere end for tre år siden.

Om Madkulturen
Madkulturen er en selvejende videns- og forandringsorganisation under Miljø- og Fødevareministeriet. 
Madkulturen arbejder for bedre mad til alle, og missionen er at styrke madkulturen i Danmark og dermed
bidrage til at løse samfundsudfordringer.

Find hele rapporten på Madkulturens hjemmeside 
(https://madkulturen.dk/fileadmin/user_upload/madkulturen.dk/Billeder/Madindeks/Madkultur18_final.pdf
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Figur 2. Danskerne spiser 
stadig kød til aftensmad 
– og særligt når der grilles
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kød indgår.

Figur 3. De unge spiser mindst kød
Andel af middagsretter hvori kød indgår, fordelt på alder.
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FOKUS

Af Tina Beermann, ledende klinisk diætist, Cand.scient. klinisk er-
næring, MPG, Aalborg Universitetshospital, Center for Ernæring og 
Tarmsygdomme, tina.beermann@rn.dk

For fem år siden var jeg personligt ikke særlig bevidst omkring 
vegansk eller plantebaseret kost, og det blev ikke omtalt i medierne 
i den grad som vi har set de seneste år. I klinikken mødte jeg enkelte 
vegetarer, men de spiste som regel æg og mejeriprodukter – nogen 
også fisk og kylling (flexitar var ikke et anvendt begreb). Veganere, 
som helt udelukkede alle animalier, mødte jeg ikke i praksis på davæ-
rende tidspunkt. Jeg forstod godt vegetarerne. Ideen om ikke at ville 
slå dyr ihjel var jo sympatisk. Men det krævede planlægning, omtanke 
og, nå ja, det var ”naturligt” at spise kød. Mennesket har jo altid 
gjort det i en vis udstrækning, og hvad er en jul uden flæskesteg og 
en grillaften uden en bøf? Og hvorfor i alverden gå til yderligheder og 
helt udelukke mælk og æg? Det kunne jeg ikke rigtig forstå menin-
gen med. I løbet af et års tid var jeg imidlertid selv blevet veganer. Her 
er, hvad der skete:

Der er mange bevæggrunde til at vælge en kost helt uden animalier, 
og hver veganer kan berette om sin egen vej. Oftest nævnes dyrevel-
færd og etik som de mest afgørende bevæggrunde, desuden miljø, 
klima og sundhed*. For mig var det ikke umiddelbart en bevidst vej. 

En livsændrende rejse
I efteråret 2013 blev jeg inviteret til en konference i Indien, som jeg 
valgte at forlænge med et par ugers ferie. Da jeg kom hjem, blev ind-
trykket af et fascinerende land hængende og jeg måtte afsted igen, 
imens mit visum stadig var gyldigt. Jeg vidste fra første gang, at det 
kunne være en fordel at holde sig til de vegetariske retter, dels grun-
det hygiejnen og dels er inderne jo verdenskendte for deres smagful-
de vegetariske køkken. Så fire uger på lacto-vegetarisk kost ville blive 
en spændende udfordring. Det forbløffende var, at da jeg kom hjem, 

havde jeg slet ikke savnet kødet, og jeg higede ikke specielt meget 
for at spise det igen. Jeg gik lidt med tanken og besluttede mig for at 
skære meget kraftigt ned på indtaget af kød, især fra firbenede dyr.

Dette er min personlige beretning  
– og dog tror jeg ikke, den er så  

forskellig fra mange andre,  
der har taget samme livsvalg

Jeg begyndte at opsøge opskrifter på vegetarisk mad. Jeg fandt i den 
forbindelse en del veganske madblogs, og selvom jeg ikke havde i 
sinde at blive veganer, var der jo intet i vejen med at søge inspira-
tion i opskrifterne. Jeg fascineredes over alle de spændende retter, 
man kunne lave – og som lignede helt almindelig hverdagsmad. Jeg 
genopdagede glæden ved madlavning og kendskabet til nye tilbe-
redningsmetoder samt nye fødevarer, jeg måske nok havde læst om, 
men aldrig rigtig interesseret mig for privat. Jeg blev endda overrasket 
over, hvor let det egentlig var at erstatte animalier i madlavningen. 
Igen var det ikke fordi jeg egentlig ville leve efter det som princip, 
men fordi det var sjovt at prøve.

At se med hjertet
Jeg læste samtidig mere og mere om dyrenes forhold i landbruget. 
Man kan sige, at det ikke burde komme bag på mig - jeg er trods alt 
opvokset på landet. Vi havde husdyr derhjemme og jeg har familie 
som driver store landbrug, så jeg har set dyrenes forhold, set dem 
blive slagtet, og spist min kælekalv Ferdinand. Men denne gang så jeg 
noget andet, mærkede dyrene på en anden måde. Filmen Earthlings* 

* Earthlings er en amerikansk dokumentarfilm fra 2005 produceret af Shaun Monson. Den kan findes på youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=BrlBSuuy50Y&t=52s

Fra kødspiser  
til veganer   
- en personlig beretning om et paradigmeskifte
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var mit ”point of no return”. Jeg så dyrenes lidelse og absurditeten i 
den moderne husdyrproduktion. Ikke kun med øjnene og en efterra-
tionaliseret tankegang om, at det var nødvendigt og naturligt. Jeg så 
med hjertet. Jeg kan helt grundlæggende ikke beskrive det anderle-
des. Og intet af det jeg så, kunne jeg på nogen måde forsvare. Dér 
tog jeg mit valg.

Mit valg er et etisk valg, et livsvalg, om ikke at skade andre uden 
grund. Og jeg ser som privilegeret borger i den vestlige verden ingen 
grund til at skade hverken dyr eller mennesker igennem mit valg 
af fødevarer, når jeg til enhver tid kan gå i supermarkedet og fylde 
min kurv med en rig variation af plantebaserede varer, der sikrer mit 
næringsindtag. Det handler ikke om at følge et eller andet populært 
diætprincip. Det er spøjst, at mange forholder sig til, hvad jeg må 
eller ikke må spise. Det er nemlig et livsvalg, truffet på grundlag af 
et bevidst reflekterende syn på liv og død, menneskets og dyrenes 
væsen. Valget forstærkes yderligere af det fokus der i dag er omkring 
husdyrproduktionens store klimabelastning, forbrug af vandressour-
cer, miljømæssige konsekvenser, fx rydning af regnskov og fokusering 
på monokulturer, samt den globale befolkningstilvækst. Og i sidste 
ende kan det ene knap skelnes fra det andet; det smelter sammen i 
en organisk helhed, der kaldes livet på kloden. 

Hvad så med sundhed? 
For mig er spørgsmålet om sundhed faktisk sekundært. Dermed ikke 
sagt, at det ikke har betydning, men ovenstående vejer langt tungere 
i mit livsvalg, og er en dybt rodfæstet drivkraft  

og motivationsfaktor. At en veltilrettelagt plantebaseret kost også er 
forbundet med sundhedsmæssige fordele2 er selvfølgelig yderligere 
et plus. Mange har spurgt, om jeg har mærket nogen ændringer på 
min krop og mit velvære efter at have lagt kosten om. Det er svært 
at svare på, for hvad ville der være sket, hvis jeg ikke havde ændret 
noget? Mit umiddelbare svar er derfor nej; jeg har ikke mærket nogen 
markante ændringer, men er mindst lige så godt tilpas, som da jeg 
spiste animalier. Jeg mangler heller ingen næringsstoffer, for jeg 
tager selvfølgelig tilskud af B12-vitamin og supplerer med D-vitamin i 
vinterhalvåret. 

Dette er min personlige beretning – og dog tror jeg ikke, den er så 
forskellig fra mange andre, der har taget samme livsvalg. Og det er 
grundlæggende mit mål med denne artikel: At tegne et billede af, 
hvordan det for mange ikke handler om en diæt eller kostprincipper 
– selvom man måske afprøver det af den grund. Men holder man 
fast, er det fordi det rører ved noget helt essentielt i den personlige 
opfattelse af det at være menneske, og det ansvar der følger med, 
overfor dyr, klode og hele menneskeheden. Dermed ikke sagt, at du 
som læser skal dele samme opfattelse som mig, men forhåbentlig får 
du en indsigt i de bevæggrunde, der rører sig blandt mange vega-
nere. Det handler om retten til at leve sit liv i overensstemmelse med 
sine værdier.

Referencer
1.   Dansk Vegetarisk Forening (Danish Vegetarian Society). Statistik om Danmark | 

Dansk Vegetarisk Forening. Viden. https://vegetarisk.dk/statistik-om-danmark/. 
Published 2017. Accessed April 9, 2018.

2.   Melina V, Craig W, Levin S, et al. Position of the Academy of Nutrition and Diete-
tics: Vegetarian Diets. J Acad Nutr Diet. 2016;116(12):1970-1980. doi:10.1016/j.
jand.2016.09.025

”All beings tremble  
before violence. 

All fear death, all love life.  
See yourself in others. 

Then whom can you hurt.  
What harm can you do?” 

- Buddha
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* Aquafaba er kogevandet fra kikærter eller vandet fra en dåse kikærter, der kan piskes til stift skum og anvendes som erstatning for æggehvider fx i desserter og kager.

Plantebaseret kost 
til småtspisende 
Beskrivelse af idegrundlaget bag projektet  
Plantebaseret Kost til Patienter i Ernæringsrisiko,  
Aalborg Universitetshospital

Af Tina Beermann, ledende klinisk diætist, Cand.scient. klinisk er-
næring, MPG, Aalborg Universitetshospital, Center for Ernæring og 
Tarmsygdomme, tina.beermann@rn.dk 

I Danmark og i Vesten er kost til småtspisende i høj grad baseret på 
animalier som kilde til protein og energi (1). Mejeriprodukter har en 
fremtrædende plads, da det er velkendte fødevarer i vores madkultur 
og er lette at indarbejde/tilføje i retterne. Samtidig er de næringstæt-
te. Ligesådan indgår æg i mange retter, og kød og fisk er ofte det 
centrale element, især i de varme måltider. Skæres disse levnedsmidler 
bort, hvad er der så tilbage at arbejde med?

Plantebaseret kost forbindes af mange med en voluminøs, fiberrig og 
knap så energitæt kost. Derfor er plantebaseret kost måske ikke det 
mest oplagte valg, når vi efterspørger kost til de småtspisende patien-
ter. Der er endnu ikke publiceret studier, der undersøger effekten af en 
vegansk kost til patienter i ernæringsrisiko, hvorimod der findes masser 
af litteratur omkring effekten ved livsstilsintervention fx i forhold til 
vægttab (2). Tilnærmelsesvis findes der dog et indisk studie (3), der har 
undersøgt effekten af en lacto-vegetarisk kost vs. en kost inkluderen-
de kød og æg til brandsårspatienter. Studiet fandt ikke signifikant for-
skel på udfaldsparametrene, som var hhv. ernæringsstatus, sårheling 
og indlæggelsestid. 

Da jeg selv begyndte at spise plantebaseret, begyndte jeg at interes-
sere mig for, hvilket tilbud vi på Aalborg Universitetshospital havde 
til de småtspisende, som ønskede en plantebaseret kost. Det var ikke 
overvældende. Der var en vegetarisk menu, men udover mælk og æg 
indeholdt den også fisk og kylling (dette er senere tilrettet). Diæten 
ville tilbyde vegansk mad på forespørgsel, men det var tilfældigt sam-

mensat og på ingen måde næringsberegnet. Der blev heller ikke lavet 
tilhørende desserter eller de små lækre kræsemåltider, som vi ellers 
forbinder med kost til småtspisende. 

Jeg begyndte derfor at udvikle opskrifter og lave anvisninger til, 
hvordan den traditionelle kost til småtspisende kunne omsættes til 
plantebaserede variationer, uden at gå på kompromis med indholdet 
af energi, protein og næringsstoffer. Udover at denne menu selvføl-
gelig var målrettet veganere, interesserede det mig, om den ikke-ve-
ganske indlagte patient også ville synes om disse måltider. I så fald 
kunne de plantebaserede måltider potentielt indgå som alternativer i 
den traditionelle kost til småtspisende, og derved ville den blive mere 
fiberrig og knap så tung på animalsk fedt. 
Jeg tog derfor udgangspunkt i tidligere undersøgelser fra Aalborg 
Universitetshospital, hvor vi undersøgte patienternes præferencer for 
morgenmad (4) og mellemmåltider, samt tog et kig på vores traditi-
onelle menuplaner, som igennem årene er tilpasset via feedback fra 
indlagte patienter og afdelingspersonale. Jeg valgte 16 forskellige 
kategorier af populære fødevarer, som traditionelt var baseret på ani-
malier eller beriget med animalsk proteinpulver, og lavede tre forskel-
lige varianter indenfor hver kategori. Fx chokolademousse baseret på 
hhv. cashewnødder, silketofu og chiafrø. Næringsindholdet fremgår 
af tabel 1. Jeg kunne også have valgt at basere den på kikærtevand 
(aquafaba)*, der ville give en mere klassisk æggehvidelignende kon-
sistens, men jeg valgte ingredienser med det mål for øje, at de skulle 
tilføre så meget energi og protein, som jeg vurderede var muligt. 
Jeg anvendte min egen erfaring og søgte inspiration i en lang række 
veganske kogebøger og blogs. Det gør uomtvisteligt hele projektet 
utroligt subjektivt, og en anden undersøger ville måske vælge nogle 
andre retter eller ingredienser. 

FOKUS
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Mit udgangspunkt var at arbejde, så vidt muligt, med en base af hele, 
uforarbejdede fødevarer. Fødevaren måtte gerne forarbejdes som 
en del af tilberedningen, fx er en high-speed blender af god kvalitet 
afgørende for at kunne lave konsistenser egnet til småtspisende. Men 
det var vigtigt, at alle fødevarens elementer blev bevaret i retten. Jeg 
valgte i denne undersøgelse, at jeg ikke ville arbejde med proteinpul-
ver, men tog i stedet udgangspunkt i, hvordan jeg kunne inkludere 
den hele fødevare i måltidet. Eksempelvis blev der brugt pasta/smør af 
nødder, frø eller kerner som (delvis) erstatning for olie eller margari-
ne i kager og brød, og samtidig tilførtes protein, fibre og mineraler 
i rigt mål. En tærtebund kan med fordel laves sådan, at en stor del 
af fedtstoffet erstattes med fx peanutbutter eller tahin. Og man kan 
udskifte en del af melet med kikærtemel eller linsemel, der tilfører 
mere protein. Ligesådan kan man til almindelige hvide boller erstatte 
1/3- 1/2 af melet med kogte hvide bønner eller kikærter, der blendes 
helt fint med væden, inden resten af melet tilsættes. Resultatet er 
stadig fine lyse boller, der smager af hvedemel. 
Det handler om at tænke alternativt, og hver gang jeg stod med en, i 
udgangspunktet forarbejdet ingrediens, tænkte jeg om den på nogen 
måde kunne erstattes helt eller delvist med et produkt, der var mere 
næringsrigt i sin hele matrix. Jeg anvendte dog også olie, margarine, 
sukker, tofu, sojadrik osv. i den udstrækning, jeg vurderede det nød-
vendigt, for at lave en genkendelig og velsmagende ret.

Retterne blev tillavet i hospitalskøkkenet med hjælp fra en erfaren 
ernæringsassistent. Jeg havde en uvildig medhjælper (klinisk diætist, 

ikke-veganer) til at rekruttere patienter og præsentere smagstestene 
på to forskellige hospitalsafdelinger; en kirurgisk og en medicinsk. 
Patienterne blev bedt om at vurdere:

n  Det samlede smagsindtryk på en 9-punkts Likert skala
n  Kommentere på konsistensen
n   Om de havde lyst til at spise det igen som en del af en hospitalsmenu. 

Jeg valgte bevidst at holde spørgsmålene og testen så simpel som 
muligt, for ikke at trætte patienterne, og fordi jeg vurderede, at 
netop denne feedback var den vigtigste i forhold til at videreudvikle 
retterne og sammensætte en menu. 

Resultaterne af testen kan jeg ikke offentliggøre her, da jeg afven-
ter publicering i et videnskabeligt tidsskrift. Men jeg kan afsløre, at 
tilbagemeldingerne overvejende var positive i forhold til bedømmelse 
af smag og interesse for at få mere plantebaseret på menuen, som 
et alternativ til den traditionelle hospitalsmad. Angående chokolade-
moussen, som er brugt som eksempel, fik alle tre varianter en gen-
nemsnitscore mellem 7,1 og 6,9, hvoraf varianten med cashewnødder 
var favorit, omend ikke signifikant. 

Jeg håber, at denne tekst kan give lidt inspiration til, hvordan man 
kan arbejde med at berige kosten med plantebaserede ingredienser.

Indhold/100 g m. cashewnødder m. chiafrø m. silketofu Traditionel

Energi, kJ 1069 887 651 1582

Protein, g (energi%) 6,8 (10,8) 5,3 (10,2) 5,9 (15,4) 5,3 (5,7)

Fedt, g 14,8 10,2 6,7 31,2

Fibre, g 2,1 4,4 1,1 0,2

Calcium, mg 33,1 83,2 38,6 68,4

Jern, mg 2,1 1,7 1,4 1,7

Zink, mg 1,8 1,7 1,2 1,3

Beregninger er foretaget i Vitakost. Traditionel chokolademousse er beregnet ud fra opskrift brugt på Aalborg Universitetshospital  
(med æggeblommer og piskefløde).

Tabel 1: Næringsindhold i tre plantebaserede udgaver af chokolademousse samt traditionel chokolademousse
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definitioner og begreber

NCP-KLUMMEN

Af Luise Persson Kopp, NCP-projektleder i FaKD, klinisk diætist,  
lk@diaetist.dk

Jeg har siden starten af 2016 været med i oversættelsesgruppen, der 
har været med til at oversætte NCP fra amerikansk-engelsk til dansk. 
Et kæmpe arbejde, der har krævet mange faglige diskussioner, meget 
tid og lange overvejelser – for hvordan forstår og fortolker vi fagspeci-
fikke termer på dansk?

Det kan udadtil virke ganske simpelt at oversætte ord eller sætninger 
fra engelsk til dansk, men når der er tale om et specifikt fagsprog, 
som i vores tilfælde er det ernæringsfaglige og diætetiske sprog, så 
er en direkte oversættelse fra engelsk til dansk, ofte ikke den som 
fungerer i praksis.

Der er også store forskelle fra sygehus til sygehus, fx ift. hvordan man 
benævner visse blodprøver. Skellet mellem den yngre og ældre gene-
ration har også en betydning, fordi nogle forstår andet ved et enkelt 
ord, end andre.

Jeg har denne gang fokus på nogle af de begreber som anvendes 
hyppigt, men som måske er ved at skifte form. For er vi ved at gå væk 
fra ”diætbehandling” og over til ”ernæringsbehandling”?  
Og hvori ligger forskellen? 

Jf. Gyldendal, så oversættes:

Nutrition til ernæring, næring

Diet til diæt, kost 

Jf. the Oxford dictionary, så betyder nutrition følgende:

→  noun, the process of providing or obtaining the food necessary for 
health and growth: a guide to good nutrition.

• food or nourishment: a feeding tube gives her nutrition and water. 
•  the branch of science that deals with nutrients and nutrition, par-

ticularly in humans.

Så, nutrition eller ernæring, er et bredt udtryk; den videnskabelige 
gren som beskæftiger sig med næringsstoffer og ernæring, i særde-
leshed inden for mennesker.

For at komme nærmere ind på hvad Nutrition, eller rettere Nutrition 
Care, omfatter har jeg søgt i litteraturen, efter amerikansk-engelsk, 
canadisk-engelsk og europæisk-engelsk, der alle har variationer af 
”Nutrition Care”.

Nutrition Care Process, NCP, hvor vi også i Danmark anvender dets 
engelske betegnelse – men hvordan ville det blive oversat? 

Ernæringsbehandlingsprocessen

Eller noget andet? 

Den lader vi stå for nu, og forsøger så at dykke ned i de forskellige 
termer og oversættelser.

På amerikansk-engelsk anvendes begrebet ”Medical Nutrition Therapy 
(MNT)” for det kliniske arbejde en diætist udfører ved (sygdoms)be-
handling af patienter/borgere/klienter, altså både ernæringsbehand-
ling af CVD, T2DM, adipositas, cancer, osv.

Årsagen til at definere MNT som klinisk arbejde, antager jeg er, at 
man i USA, som i størstedelen af den øvrige verden, har forskellige 
typer af diætister, hvor vi i Danmark kun har de kliniske.

Fra the Academy of Nutrition and Dietetics hjemmeside (1):

Definitioner:
Nutrition Education: Reinforcement of basic or essential nutriti-
on-related knowledge.

Medical Nutrition Therapy:
”Nutritional diagnostic, therapy, and counseling services for the 
purpose of disease management which are furnished by a registered 
dietitian or nutrition professional…” (source Medicare MNT legislati-
on, 2000). MNT is a specific application of the Nutrition Care Process 
in clinical settings that is focused on the management of diseases. 
MNT involves in-depth individualized nutrition assessment and a 
duration and frequency of care using the Nutrition Care Process to 
manage disease.

Nutrition Counseling: A supportive process to set priorities, establish 
goals, and create individualized action plans which acknowledge and 
foster responsibility for self-care.
Hvis man oversætter MNT direkte, vil det være medicinsk ernærings-
terapi - deraf nok den, måske lidt fejlagtige, og direkte, oversættelse 
til ”ernæringsterapi” i dansk kontekst, hvis man læser amerikansk-en-
gelsk litteratur.

I Danmark anvendes begrebet ernæringsterapi oftest i relation til 
kritisk syge patienter.

I engelsktalende lande, USA, Australien og Canada anvendes begre-
bet Critical Care Nutrition (2–4). 
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Ifølge American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN): 
Nutrition Support Therapy > Nutrition Care for critically ill patients (5). 
Dvs. at det omhandler forskellige versioner af ernæring til kritisk syge 
patienter, alt efter om der er tale om sonde/parenteral ernæring, eller 
generelt ernæring til kritisk syge patienter.

Men Nutrition Support Therapy kan henføres til hele ernæringsbe-
handlingen, dvs. det er ikke ensbetydende med, at det er en diætist 
der udfører arbejdet (5).

Nutrition Support Therapy: The provision of enteral or parenteral 
nutrients to treat or prevent malnutrition. Nutrition Support Therapy is 
part of Nutrition Therapy which is a component of medical treatment 
that can include oral, enteral, and parenteral nutrition to maintain or 
restore optimal nutrition status and health (5).

Nutrition support professionals work in a variety of settings includ-
ing hospitals, home care agencies, long-term care facilities, research 
facilities, and academia. They include dietitians, pharmacists, nurses, 
and physicians and may work either independently or as part of a 
nutrition support service or team. They are specialists in providing and 
managing enteral and parenteral nutrition in diverse patient populati-
ons from pediatrics to geriatrics (5).

ASPENS 2016 guideline for Nutrition Support Therapy, for kritisk syge 
patienter: “Traditionally, nutrition support in the critically ill popula-
tion was regarded as adjunctive care designed to provide exogenous 
fuels to preserve lean body mass and support the patient throughout 
the stress response. Recently, this strategy has evolved to represent 
nutrition therapy, in which the feeding is thought to help attenuate 
the metabolic response to stress, prevent oxidative cellular injury, and 
favorably modulate immune responses” (6, s. 161).

ASPEN definition: 

Nutrition therapy refers specifically to the provision of either enteral 
nutrition (EN) by enteral access device and/or parenteral nutrition (PN) 
by central venous access.

I 2017 udgav European Society for Parenteral and Enteral Nutriti-
on (ESPEN) en guideline om definitioner og terminologi for klinisk 
ernæring (7). Det er en guideline jeg vil anbefale alle at læse. Det er 
meget interessant at læse om de forskellige begrebers betydning, og 
få en dybere forståelse for dem – her også at opdage at det ”man 
tror” noget betyder, måske ikke helt stemmer overens med ESPENs 
definitioner.

Jf. ESPEN guideline (7):  

Medical nutrition therapy is a term that encompasses oral nutritional 
supplements, EN and PN. The two latter have traditionally been called 
‘artificial nutrition’, but this term is suggested to be replaced by medi-
cal nutrition therapy (7, s. 49).

Nutritional care is an overarching term to describe the form of nutri-
tion, nutrient delivery and the system of education that is required 
for meal service or to treat any nutrition-related condition in both 
preventive nutrition and clinical nutrition (7, s. 56). 

Nutrition therapy describes how nutrients are provided to treat any 
nutritional-related condition. Nutrition or nutrients can be provided 
orally (regular diet, therapeutic diet, e.g. fortified food, oral nutritional 
supplements), via enteral tube-feeding or as parenteral nutrition to 
prevent or treat malnutrition in an individualized way (7, s. 56).

Medical nutrition therapy is a term that encompasses oral nutritional 
supplements, enteral tube feeding (enteral nutrition) and parenteral 
nutrition. The two latter has traditionally been called artificial nutri-
tion, but this term is suggested to be replaced by medical nutrition 
therapy (7, s. 59).

Så alt efter hvor i verden vi er, og hvem vi spørger, er der ikke konsen-
sus omkring hvornår Medical Nutrition Therapy eller Nutrition Therapy 
bruges - og hvad det præcist betyder.

Hvis vi skal følge ESPEN, hvilket er mest nærliggende for os, så er 
ovenstående citat gældende. 

Jf. ESPEN guideline betyder Nutrition Care ”ernæringsbehandling” - 
og dækker over den ”almindelige” ernæringsbehandling, dvs. både 
anbefaling af ernæring, beskrivelse deraf, ernæringsvejledning/under-
visning til behandling af ernæringsrelaterede lidelser (forebyggende 
og i klinisk ernæring). Nutrition Therapy betyder ”ernæringsterapi”, 
dvs. individuel behandling af ernærings-relaterede lidelser i forebyg-
gelsen eller behandlingen af underernæring/fejlernæring.

Ifølge ESPEN er ernæringsterapi i deres terminologirapport det samme 
som oftest anvendes som begreb over ernæringsterapi i Danmark i 
dag. Ernæringsbehandling (Nutrition Care) er også den oversættelse, 
som vi har valgt i NCP terminologien. 

Men hvor blev diætbehandling af?
Diets: Dietary advice and counselling about food choices and prepa-
rations may be relevant for patients, relatives and informal caregivers 
concerning all below described types of diets (7, p. 58).

Jf. ESPEN, så refererer diæt primært til en bestemt type diæt/kost, 
hvor det relaterer sig til diætanbefaling og vejledning. Dette kan tol-
kes som; diætisten laver en diætanbefaling og vejledning og udfører 
dermed ernæringsbehandling.

Måske dette kan føre til en interessant diskussion omkring, hvilke 
begreber vi anvender som faggruppe, og hvilke vi bør anvende i 
fremtiden? 

Du er velkommen til at sende mig en mail, hvis du har nogle forslag 
eller inputs til diskussionen. Jeg vil forsøge at tage den op i løbet af 
året til FaKD møder o.lign.
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Fresubin® er fødevarer til særlige medicinske 
formål.

* Den Nationale Kosthåndbog

Hvis du vil vide mere, kan du besøge 
vores hjemmeside:
www.fresenius-kabi.dk
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Diætbehandling som  
et led i hjerterehabiliteringen
Fra National Klinisk Retningslinje til klinisk praksis!

Marianne Boll Kristensen, ph.d.-studerende, klinisk diætist, Køben-
havns Professionshøjskole & REHPA Videncenter for Rehabilitering og 
Palliation, mabk@kp.dk
Birgitte Møllegaard Bertelsen, klinisk diætist, Sydvestjysk Sygehus, 
Birgitte.Mollegaard.Bertelsen@rsyd.dk

Kosten er en vigtig risikofaktor i forbindelse med hjerte-karsygdom, 
og for patienter med iskæmisk hjertesygdom kan den rette kost 
mindske risikoen for, at deres sygdom forværres (1).
 
Samtidig peger forskning på, at patienter med iskæmisk hjertesyg-
dom fortsætter med at spise deres habituelle kost, såfremt der ikke 
tilbydes kostintervention til personer med behov herfor (2). I flere 
studier har kostinterventioner til gengæld vist at kunne ændre de 
selvrapporterede kostvaner hos patienter med iskæmisk hjertesygdom 
i en mere hjertevenlig retning (3-11).

Diætbehandling bør derfor være en integreret del af danske syge-
huse og kommuners tilbud om hjerterehabilitering, og er dermed 
en af kernekomponenterne i Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske 
Retningslinje (NKR) for Hjerterehabilitering (12). NKR for Hjertereha-
bilitering udkom i 2013 med det formål at understøtte en ensartet 
høj kvalitet på tværs af sektorer og faggrupper. Heri anbefales, at 
patienter med iskæmisk hjertesygdom (AMI, angina pectoris, CABG, 
og PCI) initialt vurderes med henblik på at afklare behovet for kostin-
tervention, og ved identificeret behov tilbydes diætbehandling som 
led i hjerterehabilitering (12). Det anses som god klinisk praksis, at 
den indledende vurdering foretages ved brug af et valideret kost-
screeningsskema f.eks. skemaet HjerteKost (12, 13).

Studiets formål
Formålet med dette studie var at beskrive de eksisterende tilbud 
om diætbehandling i hjerterehabilitering på danske sygehuse og i 
kommuner samt at vurdere, om de lever op til anbefalingerne i Sund-
hedsstyrelsens NKR for Hjerterehabilitering. Endvidere var formålet at 
vurdere, om klinisk praksis har ændret sig efter udgivelse af NKR.  

Metode
Studiet er baseret på data fra landsdækkende elektroniske spørgeske-
maundersøgelser udført i 2013 og 2015. Alle sygehusafdelinger som 
tilbød hjerterehabilitering (n=36) samt alle kommuner (n=98) blev 
inviteret til at deltage (14,15).

Spørgeskemaundersøgelserne på sygehusene foregik i regi af Dansk 
Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD), som løbende indsamler data 
vedrørende hjerterehabilitering på danske sygehuse (16). I kom-
munerne indsamles disse data ikke rutinemæssigt, men parallelle 
spørgeskemaundersøgelser blev udført med udgangspunkt i DHRD’s 
spørgeskemaer, som var lettere modificeret til den kommunale kon-
tekst (14,15).
Den elektroniske spørgeskemaundersøgelse bestod af fire separate 
spørgeskemaer, som dækkede forskellige professionsområder: læge, 
sygeplejerske, klinisk diætist og fysioterapeut (14,15). I denne undersø-
gelse er kun inkluderet data fra diætistspørgeskemaet. Spørgsmålene i 
diætistspørgeskemaet dækkede de centrale anbefalinger i NKR (12).  

Forskelle mellem sygehuse og kommuner samt forskelle indenfor 
grupperne fra 2013 til 2015 blev testet statistisk ved hjælp af Fisher’s 
Exact Test, og et signifikansniveau på 0.05 blev anvendt.
Sygehuse og kommuner som oplyste, at de ikke tilbød diætbehand-
ling som en del af hjerterehabilitering, blev ikke inkluderet i de videre 
dataanalyser. 

Resultater (14) 
Alle inviterede sygehusafdelinger (100%) deltog, mens 82% og 89% 
af kommunerne deltog i hhv. 2013 og 2015. 

Diætbehandling og kliniske diætister som en del  
af hjerterehabiliteringen
I 2015 tilbød 72% (svarende til 63/87) af kommunerne diætbehandling 
som en del af hjerterehabilitering, mens det tilsvarende tal for sygehuse-
ne var 94%. I både 2013 og 2015 var andelen af kommuner, som tilbød 
diætbehandling signifikant mindre end andelen af sygehuse (2013: 
p=0.048; 2015: p=0.007), Tabel 1. Der var ingen signifikante forskelle 

FORSKNING

Denne artikel er baseret på studiet:
Dietary interventions in cardiac rehabilitation - the gap between guidelines and clinical practice. Clin Nutr ESPEN. 2018;27:120-126.
Kristensen MB, Dieperink KB, Rossau HK, Lindstrom Egholm C, Viggers L, Bertelsen BM, Zwisler AD. 
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mellem resultaterne for 2013 og 2015 indenfor grupperne. 
I 2015 var der signifikant forskel på andelen af kommuner, som tilbød 
diætbehandling som en del af hjerterehabilitering blandt de fem regi-
oner (p=0.001). Denne forskel sås ikke i 2013 (p=0.136). 
Alle sygehuse havde kliniske diætister som en del det tværfaglige 
team i hjerterehabiliteringen i både 2013 og 2015, mens det kun 
gjorde sig gældende for 94% af kommunerne i 2013 og 89% i 2015. 
Tallene inkluderer som nævnt kun de kommuner, der har diætbehand-
ling (56/63 ud af i alt 98 kommuner).
 
Systematisk vurdering af behovet for kostintervention
Blandt de inkluderede sygehuse angav 26% i 2013 og 38% i 2015, 
at de systematisk vurderede behovet for kostintervention. Dette var 
ikke signifikant forskelligt fra kommunerne, hvor de tilsvarende tal var 
26% og 29%. På sygehusene var kostanamnese og kostregistreringer 
de mest anvendte redskaber i 2013, mens HjerteKost var det mest 
anvendte i 2015. I kommunerne var HjerteKost (13) det mest anvend-
te redskab i 2013, mens ’Andre redskaber’ var mere anvendt i 2015, 
Tabel 1. Der var ingen signifikant forskel på resultaterne fra 2013 og 
2015 grupperne i mellem.

Indhold i kostintervention og diætbehandling
På sygehusene var individuel vejledning ved diætist den hyppigst rap-
porterede aktivitet i kostinterventionerne (94% i både 2013 og 2015) 
efter fulgt af gruppesessioner ved klinisk diætist (83% i 2013 og 
85% i 2015). I kommunerne var gruppesessioner ved klinisk diætist 
den hyppigst rapporterede aktivitet (70%) efterfulgt af individuel vej-
ledning ved klinisk diætist (62%). I 2015 havde dette ændret sig, så 
individuel vejledning ved klinisk diætist var hyppigst (71%) efterfulgt 
af gruppesessioner ved klinisk diætist (67%). Individuel vejledning ved 
klinisk diætist var signifikant hyppigere på sygehusene end i kom-
munerne i både 2013 (p=0.001) og 2015 (p=0.008), mens gruppe-
sessioner ved anden sundhedsprofessionel var signifikant hyppigere i 
kommunerne (p=0.002 og p=0.074) (14). 

Diskussion:
Dette studie viser, at de eksisterende hjerterehabiliteringstilbud på sy-
gehuse og i kommuner ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalin-
ger vedrørende diætbehandling, samt at der ikke er sket signifikante 
ændringer i klinisk praksis efter udgivelsen af NKR.
i 2015 var det fortsat kun ca. hver tredje kommune og sygehus, der 
systematisk vurderede behovet for kostintervention. Kun 72% af 
kommunerne tilbød diætbehandling og kostintervention som en del 
af deres hjerterehabilitering, og 10% af disse havde ikke kliniske diæ-
tister tilknyttet til trods for, at de er den eneste faggruppe i Danmark, 
der er autoriseret til at udføre diætbehandling. Kvaliteten af tilbuddet 
om hjerterehabilitering kan dermed afhænge af patientens bopæl, 
hvilket kan skabe ulig adgang til sundhed.
Dette studie er udelukkende baseret på strukturelle data, og beskriver 
blot, hvorvidt det givne sygehus eller kommune har det pågælden-
de tilbud. Det beskriver ikke, hvor stor en andel af patienter med 
iskæmisk hjertesygdom, der rent faktisk henvises til diætbehandling 
og møder en klinisk diætist i deres forløb. Imidlertid forudsætter 
henvisning, at der i det hele taget er et tilbud og en klinisk diætist at 
henvise til. 
Da dette studie er baseret på data fra 2013 og 2015, kan det selvføl-
gelig diskuteres, om de nuværende tilbud omkring diætbehandling 
og systematisk vurdering af behovet for kostintervention som en 
del af hjerterehabiliteringstilbuddet, ser lige så bekymrende ud her i 
2018. Det vil vise sig når DHRD ultimo januar 2019 offentliggør den 
nye strukturundersøgelse med tilsvarende data fra 2018 via deres 
årsrapport. 

Konklusion:
Dette studie viser, at de eksisterende tilbud om diætbehandling i 
hjerterehabilitering i 2015 ikke levede op til Sundhedsstyrelsens anbe-
falinger, og at forskelle i de eksisterende tilbud kan medføre ulighed i 
adgang til sundhed. Studiet bekræfter, at implementering af en NKR 
i praksis kræver en ihærdig indsats, og at det tager tid før anbefalin-
gerne afspejles i klinisk praksis.

Figur 1
Procentvis andel af danske sygehuse og kommuner i de fem regioner,  
som tilbød diætbehandling som en del af hjerterehabilitering i 2013 og 2015.
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Tabel 1:
Diætbehandling og systematisk vurde-
ring af behov for kostintervention  
på danske sygehuse og kommuner I 
2013 og 2015 (baseret på de kommu-
ner, der deltog i undersøgelsen).

a  Forskelle mellem resultater fra 2013 og 2015 indenfor grupperne blev testet ved 
hjælp af Fisher’s Exact Test.

b Forskelle mellem grupper blev testet ved hjælp af Fisher’s Exact test.
c  I analyser af andelen af sygehuse og kommuner med diætbehandling som en del 

af hjerterehabilitering, er alle respondenter inkluderet.  
I de følgende analyser er kun inkluderet respondenter, som tilbød diætbehandling.

d HjerteKost er et fødevarefrekvensskema valideret til patienter med IHD
e Hver respondent kunne angive flere svar
*  p<0.05

2013 2015 p-værdia 2013 2015 p-værdia 2013 2015

Diætbehandling er en del  
af hjerterehabiliteringenc

97% 
(35/36)

94% 
(34/36)

1.000 83%
(50/60)

72%
(63/87)

0.164 0.048* 0.007*

Kliniske diætister er en  
del af det tværfaglige team 

100%
(35/35)

100%
(34/34)

- 94%
(47/50)

89%
(56/63)

0.508 0.265 0.092

Der udføres systematisk vurdering 
af behov for kostintervention

26%
(9/35)

38%
(13/34)

0.309 26%
(13/50)

29%
(18/63)

0.834 1.000 0.367

-  HjerteKost anvendes til  
vurderingend, e

9%
(3/35)

24%
(8/34)

0.110 8%
(4/50)

8%
(5/63)

1.000 1.000 0.057

-  Kostanamnese anvendes  
til vurderingene

17%
(6/35)

21%
(7/34)

0.766 4%
(8/50)

3%
(2/63)

1.000 0.060 0.008*

-  Kostregistrering anvendes  
til vurderingene

17%
(6/35)

3%
(1/34)

0.106 2%
(1/50)

5%
(3/63)

0.628 0.018* 1.000

-  Øvrige redskaber anvendes  
til vurderingene

0%
(0/35)

3%
(1/34)

0.493 6%
(3/50)

14%
(9/63)

0.222 0.265 0.157

Indhold i kostinterventioner  
og diætbehandling 

-  Individuel vejledning ved  
klinisk diætiste

94%
(33/35)

94%
(32/34)

1.000 62%
(31/50)

71%
(45/63)

0.318 0.001* 0.008*

-  Gruppesessioner ved  
klinisk diætiste

83%
(29/35)

85%
(29/34)

1.000 70%
(35/50)

67%
(42/63)

0.839 0.209 0.057

-  Gruppesessioner ved  
anden sundhedsprofessionele

0%
(0/35)

0%
(0/34)

- 22%
(11/50)

13%
(8/63)

0.213 0.002* 0.047*

-  Praktisk undervisning ved  
klinisk diætiste

20%
(7/35)

24%
(8/34)

0.777 28%
(19/50)

26%
(16/63)

0.159 0.096 1.000

-  Praktisk undervisning ved  
anden sundhedsprofessionele

0%
(0/35)

0%
(0/34)

- 14%
(7/50)

10%
(6/63)

0.557 0.038* 0.088

Sygehuse Kommuner

Forskel mellem syge-
huse og kommuner

(p-værdib)
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Måske kender du allerede Landbrug og Fødevarers ”Vidste 
du at...” vejledningsark? Nu er de tilgængelige i opdatere-
de versioner, sammen med de data, der ligger til grund for 
beregningerne. 

Dermed kan du nu lave dine egne beregninger og sammensætte 
nye dagskostforslag ud fra alle de eksisterende måltider. 
Materialerne skal hjælpe sundheds- og ernæringsprofessionelle 
med vejledning af borgere i forskellige livssituationer. Billederne 
med portionsstørrelser er noget, mange mennesker vil kunne 
forholde sig til uafhængig af ressource- eller uddannelsesniveau. 
Vha. de angivne opskrifter på arket vil mange brugere kunne 
genskabe måltiderne i eget hjem. 

Find de nye ark på ernaeringsfokus.dk/vidste-du-at 

Nye Vidste du at... 
vejledningsark

Nyt inspirations- 
materiale til 
+65-årige borgere

Som en del af Fødevarestyrelsens supplerende kostråd til 
borgere 65+ har styrelsen produceret en kort og humori-
stisk film i Anders Morgenthalers karakteristiske streg.  
Filmens budskab er, at man selv kan gøre meget for at  
bevare sit gode helbred - også efter at have rundet de 65. 

Find filmen på Fødevarestyrelsens website www.altomkost.dk, 
hvor der også findes opdateret materiale om de suppleren-
de kostråd til personer over 65 år. 

Kostreferenceværdier: 

Nyt online 
værktøj
 
 
EFSA (European Food Safety Authority) har nu lan-
ceret et interaktivt værktøj, der gør det muligt for 
ernæringsfaglige at lave hurtige og nemme beregnin-
ger ved hjælp af EFSA’s kostreferenceværdier.
 
Værktøjet hedder DRV Finder, og som bruger kan du søge 
efter enten befolkningsgruppe eller næringsstoffer. Heref-
ter kan du udtrække og kombinere de præcise oplysninger, 
du har brug for fra de 32 udtalelser om daglig reference-
værdi, som EFSA har offentliggjort de seneste år.
 
Udtalelserne indeholder daglige referenceværdier for vand, 
fedtstoffer, kulhydrater og kostfiber, protein, energi samt 
14 vitaminer og 13 mineraler.
  
Det online værktøj er på engelsk og findes på www.efsa.
europa.eu/en/interactive-pages/drvs

INSPIRATION OG VIDEN 

1337 kJ = 318 kcal 1356 kJ = 323 kcal

696 kJ = 166 kcal 719 kJ = 171 kcal

1509 kJ = 359 kcal 1620 kJ = 386 kcal

955 kJ = 227 kcal 1158 kJ = 276 kcal

1948 kJ = 464 kcal 2006 kJ = 478 kcal

342 kJ = 81 kcal 444 kJ = 106 kcal

MELLEMMÅLTID
En mælkesnitte indeholder 100 kJ  mere 
end en banan.

For at forbrænde 444 kJ skal du fx gå i 
moderat tempo i ca. 45 minutter.

Løbe

Trampolin

Gå

Lege med legetøj

A
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Minutter

57

64

124

299

Svømning

Løbe

Gå

Lave puslespil

A
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Minutter

56

69

149

412

Løbe

Spille bold

Gå

Lave lektier

A
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Minutter

19

24

41

92

Løbe

Cykle

Gå

Spille brætspil

A
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Minutter

49

83

106

255

Svømme

Løbe

Gå

Se TV

A
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Minutter

70

85

184

473

Løbe

Lege tag-fat

Gå

tegne/male siddende

A
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Minutter

30

39

66
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Vidste du at...
ET DAGSKOSTFORSLAG TIL 6-9-ÅRIGE BØRN, CA. 6800 KJ = 1600 KCAL

Tomme kalorier er typisk nydelsesmidler, der bidrager med energi uden samtidig at indeholde vitaminer og mineraler. Det er fx slik, søde 
drikkevarer og snacks. 
Energimængden passer til 6-9-årige med moderat aktivitetsniveau og en referencevægt på 25 kg. De valgte aktiviteter er alle med moderat 
intensitet med mindre andet er angivet.

MORGENMAD
Der er flere kalorier i en tebirkes på 
55 g og et glas juice på 2 dl end en 
portion havregryn med hasselnødder og 
minimælk.

For at forbrænde 1356 kJ skal du fx  lege 
med legetøj i ca. 5 timer.

MELLEMMÅLTID
3 digestive kiks indeholder mere energi 
end en lille letmælksyoghurt med frugt 
og en pære.

For at forbrænde 719 kJ skal du fx lege 
tag-fat i ca 40 minutter.

FROKOST 
Chokolade, lakrids og vingummi som vist 
på tallerkenen indeholder over 100 kJ 
mere end en stor pulled pork burger.

For at forbrænde 1620 kJ skal du fx 
svømme i ca. 1 time.

MELLEMMÅLTID
40 g popcorn og 1 glas sodavand på 2 
dl indeholder over 200 kJ mere end hele 
tallerkenen med snacks til venstre.

For at forbrænde 1158 kJ skal du fx cykle i 
ca. 1 time og 25 minutter.

AFTENSMAD
En tallerken med 75 g chips og 1 glas 
sodavand på 2 dl giver 2006 kJ.

For at forbrænde 2006 kJ skal du løbe  i 
ca. 1 time og 25 minutter.

Vidste du at...
28 g PROTEIN PÅ HVER TALLERKEN

De angivne mængder energi og protein er beregnet ud fra fødevarernes næringsdeklarationer. Fødevarerne er rangeret efter stigende indhold af 
energi. Tallerkenerne ovenfor er alle 26 cm i diameter. Alt på tallerkenerne er spiseklart.

133 g KYLLINGEBRYST
stegt i olie/smør i 12-14 minutter

585 kJ = 140 kcal

622 g YOGHURT NATUREL , 0,5 % FEDT
964 kJ = 230 kcal

242 g ÆG
kogt i 8 minutter
1320 kJ = 315 kcal

117 g SKÆRE OST, 25 % FEDT
4 store skiver 

1582 kJ = 377 kcal

289 g HVIDE BØNNER
133 g har været sat i blød, i 10-12 timer og

 kogt i 45-60 minutter 
1810 kJ = 430 kcal

311 g FULDKORNSKNÆKBRØD
4510 kJ = 1075 kcal

126 g MINUTKOTELET u. FEDTKANT
stegt i olie/smør i 8 minutter

600 kJ = 145 kcal

359 g TOFU FRA GLAS 
skåret i tern

1150 kJ = 275 kcal

280 g DELIKATESSELINSER
112 g er kogt i 15-20 minutter 

1390 kJ = 330 kcal

1400 g GRØNNE BØNNER
kogt i 5 minutter
1540 kJ = 365 kcal

289 g KIKÆRTER
137 g har været sat i blød, 10-12 timer og 

 kogt i 40-50 minutter
2095 kJ = 500 kcal

188 g HASSELNØDDER
4705 kJ = 1120 kcal

128 g BØF AF TYKSTEGSFILET
stegt i olie/smør i 5 minutter

695 kJ = 165 kcal

800 ml MINIMÆLK, 0,5 % FEDT 
1264 kJ = 300 kcal

459 g MELLEMFINE ÆRTER
kogt i få minutter
1460 kJ = 350 kcal

269 g KIDNEYBØNNER
112 g har været sat i blød i 10-12 timer og

 kogt 45 minutter
1625 kJ = 385 kcal

155 g SESAMFRØ
3689 kJ = 878 kcal

560 g FULDKORNSRUGBRØD
4760 kJ = 1135 kcal
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Involvering i mad og egne måltider øger 
livskvaliteten hos ældre i egen bolig
Det er populært at sige, at mad kan mere end at mætte. Udsagnet er endnu en gang blevet 
understreget af et projekt i Odense Kommune, hvor hjemmeboende ældre oplevede højere 
livskvalitet, når de blev inddraget i mad- og måltidspraksis. FaKD har ledet projektet.

INSPIRATION OG VIDEN 

Ved at inddrage mad og måltider i en rehabiliterende indsats, kan 
hjemmeboende ældre, der modtager madservice få bedre livskvalitet. 
Det viser et interventionsprojekt i Odense Kommune, hvor diætister 
har udviklet og arbejdet med et nyt dialogværktøj i forbindelse med 
projekt Appetit på måltidet. Værktøjet er lavet, så det kan bruges af 
kommuner til at finde og hjælpe borgere, der har glæde af at bruge 
mad og måltider i forbindelse med rehabilitering. 

Det er første gang, at der i Danmark er blevet udviklet et rehabilite-
ringsværktøj, der primært tager udgangspunkt i aktiviteter omkring 
mad og måltider. 

I udviklingen af dialogværktøjet er effekten af den rehabiliterende ind-
sats samtidig blevet undersøgt og dokumenteret. Resultatet viser, at 
den selvvurderede livskvalitet øges signifikant, når de hjemmeboende 
ældre involveres i indsatser og aktiviteter omkring maden og deres 
måltider. 

At være vært er vigtigt
Materialet er udviklet til kommuner, så de kan identificere, hvilke 
mad- og måltidsaktiviteter borgerne gerne vil kunne varetage selv.  

I Odense har brugen af værktøjet bl.a. vist, at mange ønsker at invite-
re gæster til middag, så måltidet igen kan blive en social aktivitet. 
”Projektet har gjort os klogere på de borgere, der modtager madser-
vice. Vi er for eksempel blevet opmærksomme på, at mange gerne 
vil kunne invitere gæster til mad. Vi vil derfor arbejde videre med at 
udbrede kendskabet til den gæstemad, de kan købe,” forklarer Gitte 
Breum, Chef for Mad og Måltider i Odense Kommune.
”For flere vil det være en måde at kunne bevare rollen og identiteten 
som vært. Med dialogværktøjet i hånden vil andre kommuner på 
samme måde kunne blive klogere på borgerne og derigennem hjælpe 
dem med indsatser, der kan øge deres livskvalitet,” siger Gitte Breum. 

Et stærkt samarbejde
Udvikling og afprøvning af dialogværktøjet er sket i samarbejde 
mellem Odense Kommune og Måltidspartnerskabet. Fagligt selskab af 
Kliniske Diætister har haft projektledelsen og koordineret samarbejdet 
mellem Odense Kommune, Kost og Ernæringsforbundet, Københavns 
Professionshøjskole, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. 
Materialet er frit tilgængeligt på maaltidspartnerskabet.dk/publikati-
oner 

Foto: Mad og Måltider, Odense Kommune
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Et indspark til sundhedsreformen
Den kommende sundhedsreform bør tænke alle grupper af sundhedsprofessionelle ind for at 
sikre høj faglighed i sundhedsvæsnet – til gavn for patienterne.

Af Karen Frederiksen, uddannelsesdekan for 
sundhedsuddannelserne på professionshøj-
skolen VIA University College, Lone Viggers, 
ernæringschef ved Hospitalsenheden Vest 
samt Morten Albæk Skrydstrup, ledende 
terapeut i afdelingsledelsen ved Fysio- og 
Ergoterapi på Aarhus Universitetshospital 

Regeringens udspil til en sundhedsreform 
er på trapperne. Ét af elementerne bliver 
ifølge statsministerens nytårstale, at der skal 
uddannes flere sygeplejersker. Dét bakker vi 
hundrede procent op om, for sygeplejersker 
er ’en mangelvare’ i dag. Men vi mener ikke, 
dette alene er løsningen på udfordringerne i 
sundhedsvæsnet. 

Det er vigtigt generelt at se på, hvilke kom-
petencer, der skal til, for at løse de mange og 
ofte komplekse opgaver med patienter. Det 
handler om at bemande opgaverne i sund-
hedsvæsnet optimalt – både i kommunerne 
og på hospitalerne. 

Vi håber derfor meget, at ikke blot læger og 
sygeplejersker, men også kliniske diætister, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomo-
toriske terapeuter, bioanalytikere og andre 
sundhedsprofessionelle bliver tænkt godt og 
grundigt ind i sundhedsreformen for at basere 
sundhedsvæsnet på personalets faglighed, 
sætte patienten i centrum og sikre det perso-
nale, der er brug for.

Som indspark til sundhedsreformen og 
fremtidens sundhedsvæsen i Danmark vil vi 
herunder argumentere for, hvorfor blandt 
andet fysioterapeuter og kliniske diætister – 
på baggrund af deres ekspertviden – bør have 
en større rolle.

Fysioterapeuter kan stille diagnoser og 
afhjælpe lægemanglen
Fysioterapeuter får under deres uddannelse 
kompetencer til at kunne stille diagnoser i 
forhold til fysiske sygdomme. Det kan være 
patienter med smerter i blandt andet skulder, 
ryg, hofte, knæ og fødder. 

Imidlertid udnytter vi ikke fysioterapeuternes 
lovmæssige autorisation til at stille diagnoser 
i Danmark i dag – selv om det ville være helt 
oplagt for at sikre en effektiv udnyttelse af 
ressourcerne, aflaste læger og imødekomme 
den lægemangel, der udfordrer store dele af 
landet. 

Det vil tillige være værd at hente inspiration 
i blandt andet England, hvor fysioterapeuter 
– ud over at stille diagnoser – også har ret til 
at ordinere medicin og henvise patienter til 
behandling. Samme ordning vil kunne fungere 
i Danmark.

Patienternes ernæring er et område for 
kliniske diætister
Der er også god grund til at se nærmere på 
de kernerkompetencer, som uddannede inden 
for sundhed og ernæring – blandt andet de 
kliniske diætister – har. 

De senere år har stadig flere sygeplejer-
sker fået flere og flere opgaver i relation til 
ernæring. Konsekvensen er, at et stort antal 
sygeplejersker bruger en meget betydelig del 
af deres arbejdstid på ernæringsscreening, 
ernæringsvurdering, ernæringsplan, kostre-
gistrering og rådgivning af patienter om den 
rette ernæring. 

Må vi anbefale en opgaveflytning, så det i 
stedet bliver kliniske diætister og kandidater 
i klinisk ernæring, der varetager dét, der er 
deres fagfelter – til gavn for både patienterne 
og samfundsøkonomien.

At udnytte spidskompetencerne hos de ernæ-
ringsuddannede er mildt sagt relevant i en tid, 
hvor 20-60 procent af de indlagte patienter 
er underernærede ved indlæggelsen, og hvor 
vi ser en dramatisk vækst i antallet af borgere 
med overvægt, diabetes, KOL samt øvrige 
alvorlige sygdomme, som ernæringen har 
afgørende indflydelse på. Samtidig ved vi fra 
forskning, at den rette ernæring har kæmpe 
betydning for, hvor hurtigt patienter kommer 
på benene igen og tilbage i job efter operati-
on, og om sygdomme udvikler sig eller ej. 

Tilsvarende er der rigtigt gode argumenter 
for at tænke ergoterapeuter, bioanalytikere, 
psykomororiske terapeuter og andre grup-
per af sundhedsprofessionelle grundigt ind i 
sundhedsreformen.

Professionshøjskolerne er klar til at uddanne 
flere af alle typer sundhedsmedarbejdere. Li-
geledes vil kommunerne og hospitalerne med 
kyshånd tage imod flere fagprofessionelle til 
at løfte opgaverne. At medvirke til det mest 
velfungerende sundhedsvæsen på patienter-
nes præmisser er en hjertesag for os.

SYNSPUNKT
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Nyt hos Mediq
Udvidelse af ernæringsteamet i Mediq Danmark
Pr. 1. januar 2019 startede klinisk diætist Karina 
Kildevang. Karina hjælper bl.a. med oprettelse 
af nye kunder, udarbejdelse af ernæringsplaner, 
opsætning af ernæringspumper, og vejleder i valg 
af ernæringsprodukter til borgeren.

Derudover har vi pr. 1. april ansat klinisk diætist 
Anders Sørensen som produktspecialist i region 
Sjælland.  

Region Nordjylland: Lone Alfastsen
Region Midtjylland: Louise Meilandt
Region Sydjylland: Camilla Nybroe
Region Sjælland: Anders Sørensen
Region Hovedstaden: Rikke Jørgensen 

Camilla Lintrup

 Vi dækker hele Danmark

Hurtigere håndtering af jeres bestillinger
Vi ved, hvor vigtigt det er, at borgere der 
udskrives med sondeernæring, kan få sine 
ernæringsprodukter og tilbehør umiddelbart 
efter hjemsendelse. Derfor har vi kigget vores 
procedurer igennem, og optimeret håndteringen af 
bestillinger. Det betyder, at jeres bestillinger nu når 
ud til borgeren langt hurtigere end tidligere. 

Ny mailadresse
Fremover skal I skrive til diaetist@mediq.com. 
Mailen er tunnelkrypteret, og derfor er der ikke 
behov for et sikkerhedscertifikat. 
Fordelen ved den nye adresse er, at vi sikrer en 
hurtig besvarelse af mails, og at bestillingssedlen 
på nye borgere hurtigt bliver ekspederet og 
afsendt fra Mediq Danmark.
Hvis I har interne procedurer med oplysninger 
om vores gamle mail, bedes I udskifte denne med 
diaetist@mediq.com 
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Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby, Tlf. 3637 9200, mediqdanmark.dk
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Min diætistdag

MIN DIÆTISTDAG

Af Sofie Wendelboe, klinisk 
diætist, klinisk vejleder Dia-
lyseafsnittet og nyreambula-
toriet, Nykøbing F. Sygehus, 
sofie@sofiewendelboe.dk
 
Jeg varetager diætbehand-
ling af nefrologiske patien-
ter, både ved ambulante 

besøg, under dialysebehandling og ved indlæggelser. En del af min 
stilling er sygeplejetimer, da ledelsen i 2010 prioriterede at have en 
diætist fast tilknyttet.

Klokken 7.30 møder jeg ind sammen med sygeplejerskerne og får 
en kop kaffe mens dagens patienter fordeles, og der tales om løst og 
fast. Derefter forbereder jeg dagens patienter. Mit skrivebord står i 
venteområdet i dialyseafsnittet, og det betyder, at der er nem adgang 
til at få svar på sine spørgsmål.

I dag er der en patient, der har et spørgsmål til, hvordan fosfatbin-
derne skal tages, når hun skal til fødselsdag. Ud fra det samlede 
antal fosfatbindere hjælper jeg med vejledning om, hvordan de kan 
fordeles, så der er til både forret, hovedret og dessert samt dagens 
øvrige måltider.

Klokken 9.00 skal jeg have en opfølgende samtale efter nyreskole. 
Patienten er i tvivl om indtag i forhold til den aktuelle nyrefunktion, 
og vil gerne passe så godt som muligt på den nyrefunktion, der er 
tilbage. 

Patienten har en kalium i normalområdet og får vanddrivende me-
dicin. Fosfat og karbamid er begyndt at stige, og nyrefunktionen er 
faldet til 17%. Jeg optager en kostanamnese med fokus på protein 
og fosfat, og underviser patienten i formålet med diæt ved nedsat 
nyrefunktion, formål med protein- og fosfatbegrænsning, samt 
hvor fosfat og protein findes, herunder tilsat fosfat. En del af det er 
gennemgået på nyreskolen, og i dag bliver det sat direkte i relation til 
patientens nuværende kostindtag. Vi aftaler, at patienten skal undgå 
tilsat fosfat, når der handles ind, at han skal vælge mere brød end 
pålæg samt følge Y-tallerkenen til aftensmaden. 

Der er flere opfølgninger i ambulatoriet, bl.a. en præuræmipatient, som 
har reduceret indtag af proteinrige fødevarer, hvilket har givet et fald i 
karbamid. Der er tilfredsstillende effekt af ernæringsinterventionen.

Den sidste patient har hyperkaliæmi. Patienten elsker frugt og grønt, 
og har rigtig ved svært at begrænse det. Ernæringsvejledningen har 
fokus på motivation for at ændre på nuværende vaner, og hvordan 
det praktisk kan lade sig gøre at prioritere i kostindtag, så der er plads 
til mest muligt frugt og grønt. Aftalen til næste gang bliver at vælge 
te fremfor kaffe og spise mest grønt på de dage, hvor der vælges ris/ 
pasta i stedet for kartofler.

Kl. 14.10-14.30 holder jeg vidensdeling for sygeplejerskerne. Jeg har 
lige været på kursus i voksenpædagogik, og jeg er meget optaget af 
læringsstile. Jeg har lavet en præsentation med billeder og tekst og 
har valgt nogle nøgleord, som jeg gentager flere gange. Jeg har også 
lamineret nogle varedeklarationer, som skal fordeles i et grønt og et 
rødt chartek, afhængigt af om de kan anbefales. Alt sammen for at 
vise forskellige måder at lære på.

Klokken 14.45 møder en af aften-dialysepatienterne ind til diætist-
samtale. Der har ikke tidligere været behov for fokus på kalium og 
fosfat, da patienten har været småtspisende. Nu er appetitten vendt 
tilbage, og både kalium og fosfat er begyndt at stige. Patienten og 
hustru har mange spørgsmål til patientens diæt, da de har hørt meget 
om diætanbefalinger fra de andre patienter. Jeg tager udgangspunkt 
i patientens kostanamnese fra tidligere samtale og de spørgsmål, 
der er opstået, og hjælper patienten med specifikke mængder på de 
fødevarer, han gerne vil spise. Mit fokus er at øge vidensniveauet med 
henblik på, at han selv lærer at prioritere mellem forskellige fødevarer, 
samtidig med, at han stadig husker at spise.

Klokken 15.30 går jeg hjem med en god følelse i maven, fordi jeg 
oplever, at den diætbehandling, der er min hverdag, gør en forskel. 
Den hjælper mennesker til at implementere komplicerede diætprincip-
per i deres hverdag, fordi jeg er let tilgængelig i afdelingen og en helt 
naturlig og fast del af behandlingstilbuddet. 

Red.: Ved besparelserne i Region Sjælland, er Sofies stilling desværre 
reduceret til 20 timer.
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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 redaktor@diaetist.dk, og få bogen tilsendt.
Annoncering af bøger her på siden beror på pressemeddelelser.

SHOWCOOKING

Pop up-restauranten var et ukendt begreb herhjemme, indtil en gruppe unge kokke med 
erfaring fra verdens toprestauranter i 2008 dannede en forening med ét fælles mål: At udfordre 
grænserne for dansk gastronomi uden snobberi eller dogmer. Foreningen kaldte de for NACL 
– Nordic Academy of Culinary Leisure. Bogen ”Showcooking” giver dig fortællingen bag NACL 
samt en lang række af kokkenes bedste opskrifter gennem tiden.
Om forfatterne
Bogen er redigeret af Lars Roest-Madsen, som er freelance-journalist og madanmelder ved 
magasinet Gastro. Kokkene Rasmus Leck Fischer, Nicolai Tram, Tommi Kondo Sasaki, Mie Bost-
lund, Anton Eff, Mette Dahlgaard, Line Storm, Christoffer Sørensen, Sylvester Andersen, Julien 
Wincentz Risbourg, Adrien Norwood, Heidi Veng Hørlyck, Nicolas Georg og Erik Pedersen har 
alle bidraget med opskrifter til bogen.

280 sider. Vejl. udsalgspris kr. 349,95
Udkommet oktober 2018 på Muusmann forlag.

Kål og kærlighed

I sin nyeste bog KÅL OG KÆRLIGHED præsenterer Lisbeth Tordendahl 100 nemme, varierede og 
kreative opskrifter på indbydende retter med kål, som kan indgå i mange typer måltider. Alle op-
skrifterne er veganske eller vegetariske og kan laves uden gluten. Hun giver masser af konkrete
tips og inspiration til, hvordan opskrifterne kan varieres, hvordan kål kan gøres uimodståelig,
hvordan rester af retterne kan bruges, og madspild undgås.

At bruge kål i maden er ikke forbeholdt en enkelt kostretning. Uanset om du spiser raw, sten-
alder, vegetar, kødmad eller noget helt syvende, er kål svært at komme udenom, hvis din mad 
skal være spækket med vitaminer, mineraler, fibre og kraftfulde cellebeskyttende antioxidanter. 
Forfatter: Lisbeth Tordendahl.

214 sider. Vejl. udsalgspris kr. 299,95  
Udgivet på forlaget WISEFOOD. 

NYE BØGER
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Med bogen ”Vegansk til børn” er der nu 
kommet en nyttig og informativ bog til 
familier, der har valgt den veganske kost-
form.  De offentlige myndigheder frarå-
der generelt, at man lader små børn leve 
efter veganske kostprincipper. Derfor er 
der ikke megen hjælp at hente på deres 
hjemmesider i forhold til sammensætning 
af vegansk kost, og hvilke fødevarer der 
er særligt næringsrige.

Faktum er imidlertid, at andelen af familier, 
der lever af vegansk kost, er stigende. Derfor 
er der god brug for en bog, der kan hjælpe 
familierne til at sammensætte kosten bedst 
muligt. Med et stort udvalg af opskrifter til 
sund hverdagsmad, er det netop, hvad denne 
bog bidrager med.   

Bogen indledes med en sektion, hvor relevan-
te ernæringsfaglige problemstillinger tages 
op. Forfatteren har valgt de fokusområder, 
der typisk ses diskuteret, når den veganske 
kost vurderes. Hun er således på linje med 
indholdet af det notat, Sundhedsstyrelsen 

fornylig har udgivet, idet der fokuseres på 
jern, calcium, zink, jod, D-vitamin, B12-vita-
min, riboflavin samt n-3 fedtsyrer og protein. 
Det indledende afsnit om ernæring giver 
familierne nogle bud på, hvordan de nemmest 
opnår et acceptabelt indtag af disse stoffer. 
Det pointeres også, at det er nødvendigt med 
et tilskud af B12-vitamin og D-vitamin. Bogens 
ernæringsafsnit bygger i udstrakt grad på 
anbefalinger og information fra de officielle 
myndigheder og anerkendte ernæringsbøger, 
hvilket gør at den fremstår sober og fagligt 
velfunderet. 
Bogen er dog primært en opskriftbog, med 
fokus på morgenmad, mellemmåltider, 
spreads, varme retter, salater, drikke, sunde 
søde sager og bagværk. I opskrifterne til 
spreads og varme retter indgår bælgfrugter 
i stort omfang, og i valget af grøntsager 
lægges der vægt på de mest næringsrige 
af slagsen. Da opskrifterne desværre ikke 
er næringsberegnede, er det ikke muligt at 
ernæringsvurdere dem. 
Der er enkelte anmærkninger til bogen. Når 
forfatteren anbefaler, at personer på vegansk 

kost bør supplere kosten med D-vitamin, er 
det uheldigt, når der det ene sted står, at det 
gælder vinterhalvåret,
mens der et andet sted i bogen står, at det 
gælder sommerhalvåret. Det
kan skabe unødig forvirring. Forfatteren 
bruger konsekvent begrebet mælk om plan-
tebaserede analogier til komælk. Sundheds-
styrelsen har gentagne gange understreget, 
at disse produkter indholdsmæssigt ikke kan 
sammenlignes med mælk, hvorfor produkter 
i detailhandlen kaldes for drikke (sojadrik, 
havredrik mv). En afgørelse ved EU-domsto-
len slog sidste år fast, at kun produkter af 
animalsk oprindelse må benytte betegnelsen 
”mælk”. Det ville have været en fordel, hvis 
forfatteren havde anvendt den terminologi, 
loven foreskriver. 

Det ændrer dog ikke ved, at det er en indby-
dende opskriftbog med mange enkle opskrif-
ter, hvor der er anvendt næringsrige råvarer.  

Bogen er anmeldt af Astrid Marie Lauridsen, 
lektor på VIA University College, asla@via.dk 

Bogen henvender sig til danskere, der 
søger efter et succesfuldt vægttab, og 
den er en fortsættelse fra de to tidligere 
bøger; ”Spis dig slank efter dit blodsuk-
ker: Type A & Type B”. Forfatterne bag 
bøgerne er Arne Astrup, Christian Bitz og 
Mads Fiil Hjorth.

Bogen er udgivet af Politikens Forlag og er på 
151 sider.

Hvad er en Type C?
Som de to forrige bøger byder bogen velkom-
men til slankegennembruddet, med en kort 
fysiologisk forklaring bag sukkerstofskiftet, 
hvilke biokemiske data der skal bruges samt 
de gennemførte forskningsstudier. Personer, 
der kan identificere sig med Type C, er dem 
med et fasteblodsukker på 7 mmol/l eller 
derover. Personkarakteristika er typisk,
ifølge bogen, folk med type 2- diabetes (dog 
ikke nødvendigvis), overvægtige, dem der ikke 
motionerer så ofte samt personer kendt med 
andre livsstilssygdomme.

Der skal fløde til
For at gøre dig mæt som Type C, skal du skrue 
op for indtaget af protein (20 – 30 E%) og 
fedt (40 – 55 E%), og ned på kulhydraterne 
(15 – 40E%). Ifølge forfatterne kan man 
derfor glæde sig over at indtage mere æg og 
bacon, fede oste og masser af avocado – for 
du bliver nemlig ikke mæt af kulhydraterne. 
Bogen argumenterer for, at vi på baggrund af 
nye studier ikke bør være forskrækkede over 
fedtkvaliteten, hvorfor vi dermed kan indtage 
større mængder af fedt. Bogen byder på 
eksempler på fødevarer med indhold af både 
umættet og mættet fedt. Fiberindtaget skal 
dog gerne være >25 g/dag, hvilket er mindre 
end ved Type A og Type B. 

Bogen indeholder 42 flotte opskrifter fordelt 
på dagens måltider. Endvidere kommer der et 
eksempel på dagskostforslag til henholdsvis 
mand og kvinde, samt et motiverende løft fra 
tre personer, der har tabt sig syv til tolv kg på 
syv til sytten måneder med denne blodsuk-
kerkur.

Diætistens tanker: det nye LCHF
Som de forrige bøger giver denne bog helt 
klart blod på tanden til at igangsætte et øn-
skeligt vægttab, hvor ost og bacon er dagens 
højdepunkter. Men hold lige igen med mættet 
fedt - for giver dette ikke øget risiko for 
forhøjet kolesterol og hjertekarsygdom, hvis 
vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger? 
Og med nyreinsufficiens som senkomplikation 
vil jeg mene, at en bred målgruppe skal være 
varsom med det øgede proteinindtag.

Jeg kan være i tvivl om, hvor vidt patienter, 
klienter eller borgere vil kunne håndtere, at 
jonglere rundt med makronæringsstoffer med 
så højt energiindhold? Men, som bogens titel 
antyder, er ”Type C - spis dig slank med blod-
sukkerkuren” berammet til en periode, hvor 
ønsket er vægttab og ikke en fremadrettet 
livsstilsændring.

Bogen er anmeldt af Kenneth Mærsk Chri-
stensen, klinisk diætist, Sygehus Sønderjylland, 
Kenneth.Maersk.Christensen3@rsyd.dk

BOGANMELDELSER

Vegansk til børn af Julie Gråbech

Type C - Spis dig slank efter blodsukkerkuren
af Astrup, Bitz og Hjort
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KALENDER ’19
Hold dig opdateret på arrangementer og kurser på www.kost.dk/fakd

6/2-19: Møde om sundhedskommunikation i medierne 
Afholdes af Landbrug & Fødevarer
Tid: 10.00 – 14.25
Sted: Axelborg i København
Tilmelding og program findes på L&F’s hjemmeside. 

28/2-19: DSKE: Kursusdag om plantebaseret kost
Tid: 9.00-15.40
Sted: Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Pl. 3, 1359 Kbh. K. 
Pris: gratis for medlemmer af DSKE. Ikke-medlemmer 500 kr. 
Tilmeldingsfrist: 15/2 

6/3-19: Kursus i systematisk litteratursøgning 
Tid: 16.00-20.00
Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Lokale 21.13,
Pris: Studerende: 350 kr. Medlemmer: 500 kr. Ikke-medlemmer af K&E/FaKD: 750 kr. 
Deltagelse i både dette kursus og kurset ”Kritisk læsning af videnskabelige artikler” fås til 
den samlede pris á 1.200 kr.
Tilmelding senest 15/2 til Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk. 

13/3-19: Temadag i DSKE – ”Ernæring i patientplejen – det kræver sin sygeplejerske” 
Temadag for sygeplejersker og andre med interesse for ernæring i sygeplejen. 
Tid: 9.30 – 15.00
Sted: Hvidovre Hospital, Kettegårds Allé 30, 2650 Hvidovre
Pris: Gratis for medlemmer af DSKE. Ikke-medlemmer: 450 kr.
Tilmelding: Tilmeldingslink findes på www.dske.dk 

30/3-19: Kursus i Kritisk læsning af videnskabelige artikler 
Tid: 09.00-16.00
Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, Lokale 21.13
Pris: Studerende: 850 kr. Medlemmer: 1.000 kr. Ikke-medlemmer af K&E: 1.500 kr. 
Tilmelding: senest 11/3 til bestyrelsesmedlem Louise Rasmussen på lr@diaetist.dk. 

6-7/5-19: Kursus i psykiatri
Tid: Begge dage 9.00-15.00
Sted: UCSYD, Kolding, Dyrehaven 9
Pris: 2.100 kr. inkl. frokost og snacks.
Tilmelding: kost.dk 

10/5-19: DSKE årsmøde 2019 
Sted: Hotel Marselis, Aarhus 

31/8-3/9-19: ESPEN Congress: ’Nutrition - A Highway to Health’ 
Sted:  Krakow, Polen 

1-2/11-19: EFAD konference 2019 
Sted: MOA Mercure Hotel i Berlin 

8/4, 29/5 og 21/6 2019: Tre-dages kursus i Irritable Bowel Syndrome & FODMAP
Diagnostisering, behandling og ernæring (herunder Low FODMAP diæten).
Tid: 09.00-16.00
Sted: Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, Kbh. S
Pris: FaKD-medlemmer: 3.800 kr. Studerende og ledige: 3.000 kr.  
 Ikke-medlemmer: 5.500 kr.
Tilmelding: Senest 15/3 til Louise Rasmussen, lr@diaetist.dk
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5 g
FIBRE*

ENERGIRIG

400
KCAL*

18 g
PROTEIN*

*pr. 200  ml

1. Stratton & Elia (2007). Clinical Nutrition Supplements (2007) 2, 5–23. 2. Slavin. Fiber an prebiotics: Mechanisms and Health Benefits. 
Nutrients 2013, 5, 1417–1435. 3. Buigues et al. (2016) Effect of prebiotic Formulation on Fraility Syndrome: A Randomized, Double.Blind 
Clinical Trial. Int. J. Mol. Sci. (2016) 17.  

Fødevarer til særlige medicinske formål. Information til sundhedsfagligt personale.                   www.nestlehealthscience.dk

NÅR DU SKAL BRUGE EKSTRA KRAFT

RESOURCE® 2.0+fibre er en ernæringsmæssigt 
fuldgyldig ernæringsdrik med højt proteinindhold og 
præbiotiske fibre. RESOURCE® 2.0+fibre er fremstillet 
specielt for at kunne imødekomme forhøjet energi- og 
proteinbehov hos patienter med sygdomsrelateret 
underernæring, eller til dem som risikerer sygdoms-
relateret underernæring. RESOURCE® 2.0+fibre kan 
hjælpe til at mindske vægttab,1 bevare muskelstyrken1 

og opbygge en god bakteriebalance i tarmen.2,3

Hvis appetitten og vægten svigter ...

... kan         støtte         


