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Hvad skal du spise for at få det bedste 
blodsukker?

Det er sådan mange tror, at patienter med diabe-
tes tænker, når de har fået konstateret diabetes. 
Og det gør mange af patienterne også.

Men en diabetespatients sundhedsambition kan 
være meget forskellig fra person til person.

Vi har nok alle mødt ekstremerne. Både de som stadig synes, at sodavand 
skal indgå i store mængder i deres daglige kost og som ikke rigtig får 
bevæget sig; og de som springer ud i en low carb diæt og bliver helt høje 
af effekten på blodsukkeret i starten af kostomlægningen.
Vi skal som fagpersoner støtte patienten med udgangspunkt i en forstå-
else af og hensyntagen til det hverdagsliv patienten lever, i de omgivelser 
vedkommende er en del af og de relationer vedkommende har. Det er 
ikke altid lige let.
 
Når vi diætbehandler efter en lægeordination, bør blodsukkeret være 
inden for et bestemt niveau, og en kostomlægning kan for mange 
pynte gevaldigt på deres blodsukker. Men nogle gange må blodsukkeret 
hjælpes på plads af medicin og noget mere bevægelse sammen med 
kostændringer, fordi ikke alle patienter kan mestre at lave en markant 
livsstilsændring på kostområdet. Selvfølgelig ønsker alle at være raske 
og undgå flere sygdomme, men mange erfarer, at de har svært ved at 
overholde de aftaler, de laver med sig selv. Det er svært at ændre på sin 
livsstil, og nogle skal have meget støtte og hjælp.

Vi skal også huske at have for øje, at selvom blodsukkeret kommer i mål, 
skal vi tjekke op på, hvad patienten rent faktisk spiser. De skal jo have en 
varieret kost med tilstrækkeligt fiber, frugt og grønt m.m. og ikke bare 

leve af protein og cola zero, fordi de vil have pæne blodsukre. Man kan 
ganske rigtigt blive blind af et højt blodsukker på sigt, men vi skal huske 
ikke at se os blinde på den glykæmiske kontrol alene.

I dagligdagen oplever jeg stadig, at nogle kommuner benytter en 
sygeplejerske eller en jordemoder til at varetage diætbehandling til type 
2-patienter. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at diætbehandling til borgere med kronisk 
sygdom gennemføres af fagpersoner med kompetencer svarende til en 
autoriseret klinisk diætist. 
FaKD kæmper konstant for at få alle kommuner til at benytte de rette 
fagfolk på diabetesområdet, men da det er en anbefaling fra SST og ikke 
et lovkrav, kan kommunerne godt svare, at de ikke har ressourcerne - 
desværre. 

Så vi skal blive endnu bedre til at fokusere på de gode historier om, 
hvor godt det kan gå mange med diabetes, når de får den kvalificerede 
vejledning, de bør få. Jeg håber også, at diabetespatienterne kender til 
deres ret; at de faktisk bør få kvalificeret behandling og beklage sig, hvis 
de ikke får mulighed for diætbehandling af en fagperson med de rette 
kompetencer.

I dette nummer af Diætisten, kommer vi bl.a. omkring kostråd til diabete-
spatienter. Vi skal hele tiden holde fast i den individuelle tilgang til, hvad 
der passer til den enkelte diabetespatient, da “one shoe doesn’t fit all”, 
selvom vi har brug for mere forskning på området.

FaKD kæmper for at diætbehandling ikke kan erstattes af en god pjece 
eller udføres af andre faggrupper end os. Og derfor skal vi også stille krav 
til, at vi bliver efteruddannet som fagpersoner, så vi hele tiden bevarer de 
førende kompetencer på området.

Stil krav til kompetencerne  
– både som patient og som fagperson
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genkendelsens glæde. Evoluti onen 
har medført, at vores mave er nøje 
ti lpasset det, som vi spiser. Isosource®

Mix er en sondeernæring, som inde-
holder rigti ge fødevareingredienser 
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rigti g madoplevelse,1 f.eks. ved refl ux. 
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1. 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.
*rehydreret kylling og rehydrerede grøntsager
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TAK FOR ET  
FANTASTISK ÅRSMØDE

Af Trine Klindt, Næstformand i FaKD

FaKD afholdt d. 25. januar sit første 
årsmøde som Fagligt selskab af Kliniske 
Diætister. Programmet var tætpakket og 
der var rekordmange deltagere: 120 diæ-
tister fra hele landet var samlet i Aarhus. 

Hele formiddagen handlede om planteba-
seret, vegansk og vegetarisk kost. Første 
oplægsholder var klinisk diætist og cand.
scient. i klinisk ernæring, Tina Beerman, som 
fortalte om både egne erfaringer med plan-
tebaseret kost samt en pilot-test på Ålborg 
Universitetshospital, hvor hun har afprøvet 
plantebaseret kost som en valgmulighed for 
indlagte patienter i ernæringsrisiko - med 
gode resultater. Herefter fortalte Rune-Chri-
stoffer Dragsdal, Generalsekretær i Dansk 
Vegetarisk Forening bl.a. om bevæggrun-
dene for, at nogle danskere vælger at leve 
vegetarisk, vegansk eller plantebaseret. Som 
afslutning på emnet havde Årsmødet besøg 
af Else Molander, Enhedschef for Sund Mad 
og Kommunikation i Fødevarestyrelsen. Hun 
gennemgik styrelsernes (SST og FVST) samle-
de anbefalinger for især vegansk kost til børn 
og hvordan vi, som faggruppe, kan forholde 
os til disse. En interessant formiddag om de 

ernæringsmæssige forskelle på de oven-
nævnte kostformer, herunder de eventuelle 
ernæringsmæssige risici der kan være, ved 
at følge en så restriktiv diæt som fx vegansk 
kost, både for børn og voksne.

Eftermiddagen bragte os vidt omkring i 
det ernæringsfaglige univers. Bl.a. blev vi 
introduceret til Appetit På Måltidet (APM); 
et netop afsluttet projekt, som FaKD har 
haft projektledelsen af, i regi af Måltidspart-
nerskabet. Projektet har undersøgt, om det 
hjælper på hhv. livskvalitet, fysisk funktions-
evne og mestring at give ældre hjemmebo-
ende borgere et rehabiliteringsforløb med 
fokus på egen mad og måltider, og igangsat 
af kliniske diætister. Resultaterne viser bl.a. 
en signifikant forbedring af livskvalitet hos 
interventionsgruppen. Udover FaKD har Kost 
og Ernæringsforbundet, Metropol, FVS, SST 
bidraget til projektet, som blev udført i sam-
arbejde med Odense kommune. 

Ph.d.-projekterne LUCANU-1 og -2 blev 
præsenteret af klinisk diætist og Ph.d.-stu-
derende Randi Tobberup. Projekterne har 
undersøgt, hvordan lungecancer-patienters 
ernæringsstatus og kostindtag udvikler sig 
under deres kræftbehandling. Det er des-
uden blevet undersøgt hvad det betyder for 

patienternes udvikling af ernæringsstatus og 
kliniske forløb, når der interveneres med træ-
ning, anti-inflammatorisk fiskeolie og diæt-
behandling ved klinisk diætist. De foreløbige 
resultater ser gode ud, og vi glæder os til at 
se den endelige publikation af resultaterne 
senere på året. FaKD har støttet LUCANU-2 
økonomisk, i form af tilskud til diætbehand-
lingen ved klinisk diætist i projektet. 

Hjerterehabilitering anno 2019 blev præsen-
teret af klinisk diætist Birgitte Møllegaard 
Bertelsen, som bl.a. gennemgik Hjerte-
kost-skemaet; et valideret redskab, der kan 
hjælpe med at stille en ernæringsdiagnose 
hos patienter i hjerterehabilitering. Hjerte-
kost-skemaet skal desuden indgå i registre-
ringen i DHRD (Dansk Hjerterehabiliterings-
database), hvor vi som kliniske diætister kan 
og bør registrere vores behandling. Derefter  
fortalte Birgitte om de nye Forløbsprogram-
mer for Hjerterehabilitering i de fem regioner. 

Dagens sidste oplæg handlede om NCP. Luise 
Persson Kopp, klinisk diætist og stud.scient.
san samt NCP-ansvarlig i FaKD, gennem-
gik kravene til dokumentation for kliniske 
diætister jf. journalføringsbekendtgørelsen. 
Herunder, hvordan vi som autoriserede 
sundhedspersoner kan sikre overholdelsen 

FaKDs bestyrelse, fra venstre: Luise Kopp, Trine Klindt, Louise Rasmussen, 

Mette Theil, Christian Antoniussen og Randi Tobberup.
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af dette ved at benytte NCP. Der var rigtig 
mange spørgsmål til dette emne og derfor 
vil FaKD i fremtiden afholde flere NCP-kurser, 
ligesom FaKD’s medlemmer kan rekvirere 
Luise til at komme ud og undervise i brugen 
af NCP på den enkelte arbejdsplads. 

I pauserne var der kø hos de mange stande. 
Udstillerne, som var med til at sponsere 
Årsmødet, var:

Arla, som kom med friske og lækre fødeva-
rer til den lille appetit: Protino, som er ekstra 
næring i en nem lille mundfuld – baseret på 
valleprotein.
Nutricia, som udvikler forskningsbaseret 
medicinsk ernæring til patienter og altid står 
klar med støtte og vejledning til patienter, 
pårørende og sundhedspersonale.
Adosan præsenterede energi- og protein-
berigelsesprodukter med optimeret aminosy-
reprofil og P-boost: Et nyt flydende protein-
koncentrat, som gør det endnu nemmere at 
berige mad og drikke. 

Sylliflor, som er koncentrerede fibre i form 
af bl.a. et velsmagende drys, der ikke klistrer 
i munden. SylliFlor består af loppefrøskaller, 
der er coatede, så deres opsvulmning med 
væske er forsinket. 
Orkla, der nu, udover HUSK psyllium frøskal-
ler, også har varianten HUSK Mavebalance, 
der er tilsat mælkesyrebakterier. Desuden 
havde Orkla Pikasol Antiopstød fiskeolie og 
veganske vitaminpiller med.
SECA havde medbragt deres Seca mBCA 
515 medicinsk kropsanalyse, der nu kan 
lånes gratis i 3 uger. Kontakt salgschef Klaus 
Rosenbøl på Klaus.rosenboel@seca.com
FTFa, som er FaKD’s nye a-kasse samar-
bejdspartner. FTFa tilbyder alle medlemmer 
af FaKD 1 måneds gratis medlemskab ved 
a-kasse-skift inden 30/4 2019. FTFa klarer 
alt det praktiske ifm. skiftet, og du beholder 
naturligvis din anciennitet.
Inbody havde deres prisvindende udstyr 
med; det essentielle værktøj for diætisten, 
som benyttes af diætister i hele verden. 
Inbody er medlem af the Obesity Medicine 
Association.

Skarø is, som bød på velsmagende ernæ-
ringsprodukter, specielt tilpasset forskellige 
patientgruppers smag og behov. Fx cancerpa-
tienter, som det første måltid efter opvågning 
fra Anæstesi, mod kvalme eller til syge børn 
mm.
EASIS, hvis produkter altid er uden tilsat suk-
ker, uden at gå på kompromis med den gode 
smag. I stedet for sukkerets fylde tilsætter 
Easis mere næringsoptimerede ingredienser 
som proteiner og kostfibre. De fleste produk-
ter har derfor et reduceret kalorieindhold og 
højt fiberindhold. 

Vi glæder os allerede til næste Årsmøde, som 
afholdes i januar 2020, og hvor vi håber at se 
mindst ligeså mange gode medlemmer som 
i 2019. 😊 

Ris og ros til årsmødet 2019 modtages ger-
ne. Skriv til Trine Klindt, tk@diaetist.dk

Kampvalget om 8 af de 13 pladser i hovedbestyrelsen blev af-
gjort d.19. februar. Stort tillykke til alle de valgte medlemmer, 
heriblandt Christian Antoniussen fra FaKD’s bestyrelse. 

”Det har været et spændende valg med et stærkt kandidatfelt”, siger 
formand Ghita Parry. Hun er stolt over, at så mange kandidater stillede 
op og glæder sig over mangfoldigheden i den nye hovedbestyrelse:
”Vores forskellighed er vores styrke. Hovedbestyrelsen afspejler vores 
medlemssammensætning og bredde, som giver grobund for en nuan-
ceret debat. Det vil gavne hele professionen”, siger Ghita Parry.

Her er den nye hovedbestyrelse:

1.  Formand: Ghita Parry  
(genvalgt uden modkandidat).

2.  Næstformand: Michael Allerup  
(genvalgt uden modkandidat).

3.  Regionsformand i Region Nordjylland: Marian Aagaard  
(genvalgt uden modkandidat).

4.  Regionformand i Region Syddanmark: Jytte Lybech  
(genvalgt uden modkandidat).

5.  Regionsformand i Region Sjælland: Rikke Kristensen  
(genvalgt uden modkandidat).

6.  Regionsformand i Region Hovedstaden: Marianne Vilsbøll 
Jacobsen (nyvalgt).

7.  Regionsformand i Region Midtjylland: Jette Søndergaard Niel-
sen (genvalgt).

8.  Medlemsrepræsentant:  
Mette Brogaard Lohse (genvalgt).

9.  Medlemsrepræsentant:  
Brian Glenn Pedersen (genvalgt).

10.  Medlemsrepræsentant:  
Birgitte Vang Hansen  
(genvalgt – tidligere elev/studerende).

11.  Medlemsrepræsentant:  
Sofie Wendelboe (nyvalgt).

12.  Medlemsrepræsentant:  
Gunhild Libach Burup (genvalgt).

13.  Elev/studerende:  
Christian Antoniussen (nyvalgt).

Herudover er formændene i forbundets nordatlantiske regioner gen-
valgt: Elisabeth Akursmørk, Færøerne og Tina Lis Lauridsen, Grønland.
I alt deltog 1.625 medlemmer i afstemningen.

Hovedbestyrelsen tiltræder med det samme og går i gang med at 
lægge planer for forbundets politiske retning de næste tre år.  

Ny hovedbestyrelse i Kost og Ernæringsforbundet
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Et sundere liv  
skal være det lette valg

ARTIKEL

Af Anne Mette Ravn Nielsen og Claus Egeris, sekretariatet for det 
nationale forum for mad, måltider og sundhed , annemette@maal-
tidspartnerskabet.dk

Formålet med Det nationale forum er i fællesskab at arbejde for at 
gøre det nemt at spise sundt og give flere lyst til sundere måltider. Et 
sundere liv skal være det lette valg i Danmark. Det nationale forum 
har allerede 28 medlemsorganisationer, der både tæller organisationer 
fra det tidligere Måltidspartnerskab og en række nye medlemsorgani-
sationer. Og vi vil gerne være flere. Første skridt i det nye forum bliver 
at udvikle den nye retning for samarbejdet og vores nye identitet – 
herunder nyt navn. Det arbejde er i fuld gang, og vi glæder os til at 
kunne præsentere det for omverden i sommeren 2019.   

Et værdifuldt fællesskab
Når vi spørger vores medlemsorganisationer, hvorfor det er værdi-
fuldt for dem at være en del af det nationale forum – og tidligere i 
Måltidspartnerskabet – fremhæver alle, at det giver dem let adgang 
til samarbejdspartnere på tværs af sektorer i Danmark. De fremhæver 
også muligheden for at udvikle og gennemføre konkrete samarbejds-
projekter om mad, måltider og sundhed. 

Forummets medlemmer tæller myndigheder, fødevareproducenternes 
organisationer, virksomheder, forskning- og uddannelsesinstitutioner, 
civilsamfundet, faglige og kommunale organisationer, detailhandel, 
udespisning og sundhedsorganisationer. Medlemsorganisationer der 
arbejder med mad, måltider og sundhed på mange forskellige måder. 
I et stort og bredtfavnende samarbejde skabes en helt særlig synergi, 
når medlemsorganisationer deltager og samarbejder med deres inte-
resser og kompetencer. 

Når FaKD indgår i projektsamarbejder i regi af det nationale forum, 
giver det samtidig mulighed for at stå som afsender af initiativer 
sammen med andre troværdige partnere og fortælle, hvordan FaKD 
arbejder for at gøre det nemt at spise sundere i Danmark. 

Også muligheden for videndeling og adgang til de øvrige partneres 

vidensgrundlag fremhæves af vores medlemmer som en værdifuld 
fordel ved det nationale forum. Videndeling sker gennem projektsam-
arbejder, medlemsmøder og ERFA-arrangementer. Her har FaKD i flere 
år spillet en særlig rolle som arrangør. I det seneste år om emner som 
fx mad og måltider på døgninstitutioner og måltidsaktiviteter som 
rehabilitering hos hjemmeboende ældre. 

Diætister udvikler rehabiliteringsværktøj
Som alle andre medlemmer har FaKD haft mulighed for at tage egne 
dagsordner med ind i samarbejdet i det nationale forum. Ved at 
samarbejde på tværs af vores medlemsorganisationer får vi mulighed 
for at udvikle større initiativer, hvor flere kompetencer kommer i spil. 
Resultatet er relevante og effektfulde samarbejder, der også bakker 
op om dagsordener, der er vigtige for diætister. Det nyeste eksempel 
er det netop offentliggjorte projekt Appetit på Måltidet, som FaKD 
har haft projektledelsen på. Her har diætister i Odense Kommune 
undersøgt og afprøvet, hvilken effekt det har på hjemmeboende 
ældre, der er kommunalt visiteret til madservice og/eller hjælp til 
mad og måltider, når de involveres i deres egne måltider. Projektet 
har resulteret i et nyt dialogværktøj, som diætister m.fl. kan bruge i 
rehabiliteringsforløb. Det er første gang, at der i Danmark er blevet 
udviklet et rehabiliteringsværktøj, der primært tager udgangspunkt i 
aktiviteter omkring mad og måltider. Materialet består af en vejled-
ning, et vurderings- og målsætningsskema samt et indsats- og inspi-
rationskatalog. Materialets tre hæfter kan frit downloades på www.
maaltidspartnerskabet.dk.

I Appetit på Måltidet har FaKD på bedste vis lykkedes med at tage en 
projektidé ind i partnerskabet og udvikle det sammen med andre part-
nere, der alle har bidraget med deres kompetencer og ressourcer. Det 
har ikke kun resulteret i et konkret værktøj, som diætister i landets 
kommuner nu kan bruge i deres daglige arbejde med rehabilitering. 
Det store forarbejde har også inkluderet et interventionsforsøg blandt 
hjemmeboende ældre i Odense Kommune. Forsøget viste, at den 
selvvurderede livskvalitet øges signifikant, når hjemmeboende ældre 
involveres i mad- og måltidsaktiviteter. Dermed understøtter projektet 
relevansen og potentialerne ved at inddrage mad og måltider i rehabi-
literende indsatser for alle hjemmeboende ældre.

Den 31. oktober 2018 blev et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed stiftet.  
Det nationale forum er etableret med afsæt i Måltidspartnerskabets brede partnerkreds og 
erfaringer med samarbejdet på mad- og måltidsområdet siden 2012. FaKD har været med i 
Måltidspartnerskabet fra begyndelsen med deltagelse både i bestyrelse og en række sam-
arbejder. FaKD går aktivt med videre i det nationale forum og samarbejdet om at gøre et 
sundere liv til det lette valg for danskerne.
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Til forsvar for evidensbaseret viden
Vi hører fra flere af vores medlemmer, at mange kost- og ernærings-
professionelle gennem deres arbejde møder personer, der udfordrer 
den evidensbaserede viden om mad og sundhed og de officielle 
kostråd. Det nationale forum har derfor fokus på at bakke op om 
de kost- og ernæringsprofessionelles faglige viden, og give dem 
flere redskaber til at holde fast i fagligheden. Det sker fx i projektet 
Kritisk tænkning. Med dette projekt ønsker forummet at påvirke 
sundhedsdebatten i medierne, så den bliver mere evidensbaseret. Et 
af projektets resultater er en række faktaark udarbejdet af diætister 
om protein, mættet fedt, vegetar-, veganer- og plantebaseret kost, 
glutenfri kost samt kulhydrater med fokus på low carb. Faktaarkene 
kan danne baggrund for en bedre sundhedsdebat, så vi bliver klædt 
på til at kunne punktere myter og skabe et mere nuanceret billede af, 
hvad der karakteriseres som sundt og usundt.

Et overordnet mål for det nationale forum for mad, måltider og 
sundhed er at samle alle centrale aktører, der arbejder for at gøre det 
nemt at spise sundere i Danmark. Ved at samle kræfterne har vi bedre 
muligheder for at gøre en reel forskel, også efter projekterne afslut-
tes. Det er ambitionen, at alle medlemsorganisationer deltager aktivt i 
dette arbejde, og bidrager med de ressourcer de har mulighed for. Vi 
er glade for og stolte af, at FaKD er med i samarbejdet. 

Læs mere på maaltidspartnerskabet.dk.
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kende Købmænd; Det Grønne Museum | Madens Hus; DI Fødevarer; DTU Fødevareinstituttet; FOA; Fagligt selskab af Kliniske Diætister; 
Miljø- og Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen; Hello Kitchen; Hjerteforeningen; HORESTA; Komiteen for Sundhedsoplysning; Kost og 
Ernæringsforbundet; Kræftens Bekæmpelse; Københavns Professionshøjskole; Landbrug & Fødevarer; Madkulturen; McDonalds Danmark; 
Nestlé; Sundheds- og Ældreministeriet; Sundhedsstyrelsen; VIA University College; Undervisningsministeriet; Aarhus Universitet.
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Af Mette Merlin Husted, klinisk diætist, cand.scient,  
mettehusted@outlook.com

Introduktion 
God pleje til hjemmeboende ældre i kommunerne er nødvendigt for 
at forebygge sygdomme, håndtere kroniske sygdomme og sikre, at 
de ældre forbliver uafhængige af hjælp så længe som muligt. Aldring 
kan ledsages af en række udfordringer, såsom afhængighed, begræn-
set mobilitet, svaghed og fysiske og mentale sundhedsproblemer (1). 
Plejen af ældre flytter i disse år fra hospitaler til kommunal hjemme-
pleje, og det betyder, at behandling af underernæring bør være et 
vigtigt behandlingsområde for kommunerne (1). Studier har fundet, 
at 20-30 % af ældre, der modtager hjemmehjælp og/eller madservice 
er undervægtige og/eller har oplevet utilsigtet vægttab. Studierne 
viser også, at undervægt og vægttab øger risikoen for afhængighed 
af andre i forhold til dagliglivets aktiviteter, og øger behovet for sund-
heds- og social hjælp (2-5). Et sådant tab af uafhængighed og et øget 
behov for pleje kan have en betydelig indvirkning på livskvaliteten (6).

Opstart af madservice betyder bl.a., at den ældre skal vænne sig til en 
ny måltidsoplevelse. Når hjemmeboende ældre stadig er i stand til at 
lave mad, kan de bevare kontrollen over den mad og de måltider, der 
bliver tilberedt og serveret i hjemmet. Det hjælper dem samtidig med 
at bevare deres identitet (7). Mad, der er tilberedt i hjemmet, er vel-
kendt for den ældre og er blandt andet med til at opretholde minder. 

Aktiv deltagelse i planlægning af måltider, indkøb i dagligvarebutikker 
og tilberedning af mad kan hjælpe den ældre hjemmeboende borger 
med at bevare det sociale, kognitive og fysiske funktionsniveau, og 
dermed livskvaliteten. Aktiv inddragelse i måltider kan derfor bruges i 
rehabiliteringen til at mindske afhængigheden og behovet for pleje i 
forbindelse med måltider, og kan desuden øge livskvaliteten (7).

Adskillige reviews har beskrevet fordelene ved madservice til ældre 
mennesker (8-12). De fleste af studierne har brugt et før- og efter 
design, og de rapporterede resultater omfatter ernæringsstatus 
og målinger over diætindtag, hvorimod effekten på resultater som 
funktionsevne, behovet for pleje i forhold til måltider og livskvalitet 
ofte ikke vurderes. Derudover fremgår det ikke af studierne om de 
har involveret deltagerne ved levering af måltidet, f.eks. ved at levere 
delvist tilberedte måltider. 

Loven er klar: Kommunerne skal tilbyde borgerne et rehabiliterings-
forløb. Der skal nemlig efter serviceloven ske en individuel og konkret 
vurdering af, hvorvidt borgerens funktionsevne kan forbedres, og 
hvorvidt behovet for hjælp kan nedsættes ved et korterevarende 
og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb (paragraf 83a). Dette er også 
gældende, hvis borgeren skal have madservice (paragraf 83 stk. 1 
punkt 3). 

Projekt Appetit på Måltidet har gennem to år arbejdet med at udvikle 
et dialogværktøj til den kliniske diætist, som skal hjælpe den hjemme-
boende ældre med rehabilitering i forhold til mad og egne måltider. 

ARTIKEL

Nyt værktøj til diætister 
- til brug i rehabiliteringen

Projektet ”Appetit på måltidet” har udviklet et nyt rehabiliteringsværktøj, der tager udgangspunkt  
i aktiviteter omkring mad og måltider for de hjemmeboende ældre. FaKD har ledet projektet. 
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Dialogværktøjet 
Værktøjet kan bruges i et rehabiliteringsforløb, hvor borgeren er i en 
situation med problemer eller vanskeligheder omkring involvering i 
mad og egne måltider. Det kunne være ved udskrivelse fra sygehus 
eller ved visitation til kommunal madservice. Formålet med at bruge 
værktøjet er at finde og hjælpe de borgere, som vil have glæde af en 
rehabiliteringsindsats, i forhold til mad og egne måltider. 

Dialogværktøjet består af: 
HÆFTE 1 VEJLEDNING 
HÆFTE 2 VURDERINGS- OG MÅLSÆTNINGSSKEMA
HÆFTE 3 INDSATS- OG INSPIRATIONSKATALOG 

Hæfte 1, ”Vejledning”, indeholder en udførlig vejledning i brug af 
værktøjet. 

Formålet med hæfte 2, ”Vurderings- og Målsætningsskema”, er at 
vurdere borgerens funktionsevne i forbindelse med en række aktivite- 
ter, der er forbundet med den ældres mad og måltider.  

Ved udfyldelse af funktionsevnevurderingen vil man få indsigt i 
borgerens evne til at planlægge, tilberede og indtage et måltid, 
og om borgeren har begrænsninger i forhold til at indgå i sociale 
måltidssammenhænge. Man vil også få viden om, hvem der hjælper 
borgeren med udførelse af de aktiviteter, som vedkommende ikke selv 
formår. Sidst, men ikke mindst, vil man få viden om, hvorvidt borge-
ren vurderer, at funktionsevnebegrænsningen er af betydning. 

Skemaet består af fire aktiviteter indenfor mad og måltider: 1) Indkøb, 
2) Måltider og madlavning, 3) Måltider og sociale funktioner, 4) Spise 
og drikke. 

Vurderings- og målsætningsskemaet bruges gennem direkte dia-
log med borgeren. Her gennemgås nuværende funktionsevne og 
gennem dialog opsættes en eller flere målsætninger for de funktions-
forbedringer, som borgeren er motiveret for, og som er realistiske i 
forhold til borgerens begrænsninger. Ved hvert hjemmebesøg af den 
forløbsansvarlige fagperson under rehabiliteringsforløbet noteres i 
målsætningsskemaet hvilken funktionsevnetilstand, der er vurderet 
ved besøget samt hvilken funktionsevnetilstand, det vurderes, at den 
ældre kan forbedre i forhold til målsætningen. Dette gør, at dialog-
værktøjet kan bruges målbart, idet man fra gang til gang kan se, om 
den ældre forbedrer funktionsevnen i forhold til mad og måltider. For 
at nå målsætningerne igangsættes rehabiliteringsforløbet med en 
eller flere indsatser direkte målrettet borgeren. 

Formålet med hæfte 3, ”Indsats- og Inspirationskatalog”, er at inspi-
rere til en række indsatser, som kan igangsættes ud fra målsætnin-
gerne fra hæfte 2. De rehabiliterende indsatser er ikke nødvendigvis 
målet i sig selv. Indsatserne bliver ofte midlerne til at nå målet om 
bedre funktionsevne inden for aktiviteter omkring borgerens egen 
involvering i mad og måltider. 
Som forberedelse til arbejdet med rehabilitering gennem mad og 
måltider skal hver enkelt kommune afdække de indsatser, som findes 
kommunalt og som de kommunale medarbejdere har mulighed for at 
bruge eller henvise til under rehabiliteringen. 

Dialogværktøjet inkl. en vejledning kan frit hentes på Måltidspartner-
skabets hjemmeside https://maaltidspartnerskabet.dk/publikationer/ 

Forskningsprojekt
Fra september 2016 til august 2018 blev rehabilitering af mad og 
måltider og dialogværktøjet testet i et forskningsprojekt af Måltids-
partnerskabet og dennes partnere, inkl. Odense kommune. Formålet 
med projektet var at undersøge, hvilken effekt det havde på ældre 
borgere, der var visiteret til madservice, at de blev involveret i ind-
satser og aktiviteter omkring maden og måltiderne på henholdsvis 
deres livskvalitet, funktionsevne og livsmestring. Der blev gennemført 
et klynge-kontrolleret studie med før- og efter målinger. Klyngerne 
bestod af hjemmeplejeområder i Odense Kommune. I alt medvirkede 
123 ældre, som modtager madservice, i undersøgelsen. Interventio-
nen, som varede i alt seks mdr., bestod af tre dele; 1) Undervisning 
af plejepersonale i hjemmeplejen, 2) Undervisning af de kliniske 
diætister, som var de forløbsansvarlige fagpersoner og 3) 8 ugers 
rehabiliteringsforløb. Detaljeret beskrivelse af intervention kan læses 
i publikationen Husted MM, Beck AM, Ulrikkeholm LK. (2018) i Tids-
skriftet ”Pilot Feasibility Study”. 

Efter interventionen blev projektet afsluttet med en analyse af de 
indsamlede data, og resultatet viste blandt andet, at de ældres hel-
bredsrelatede livskvalitet blev signifikant forbedret. Konklusionen på 
projektet er, at et rehabiliteringsforløb med en forløbsansvarlig klinisk 
diætist påvirker livskvaliteten positivt for de hjemmeboende ældre, 
der er visiteret til madservice. På baggrund af projektet er Odense 
Kommune nu efterfølgende i gang med at afprøve rehabiliterings-
programmet på hjemmeboende ældre borgere, som er nyvisiteret til 
madservice.
 
Tidsskriftet ”Clinical Rehabilitation” er ved at planlægge udgivelse af 
resultatartikel fra projektet.
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Den ketogene diæt
Behandlingstilbud til patienter med svær behandlelig epilepsi,  
der ligestilles med medicinsk behandling.

Af Betina Koldbye, klinisk diætist, beck@filadelfia.dk, Helle Nielsen, 
klinisk diætist, hlln@filadelfia.dk, begge Epilepsihospitalet Filadelfia.

Hvem tilbydes den ketogene diæt  
I Danmark har over 50.000 mennesker epilepsi, og ca. 30 % af disse 
bliver ikke anfaldsfri med medicinsk behandling (1).

Ketogen diæt (KD) med højt fedt- og meget lavt kulhydratindhold 
blev beskrevet første gang i 1921 og har siden været en kendt 
behandlingsform for intraktabel epilepsi (2). Tidligere blev kun få 
patienter behandlet med KD på Epilepsihospitalet. I 2002 blev en 
dedikeret diætist ansat og det første patient-forløb blev beskrevet for 
diætbehandling med klassisk KD og MCT-diæt, med udgangspunkt i 
erfaringerne fra USA.

Tidligere mente man, at spædbørn havde svært ved at holde ketose-
niveauet samtidig med, at de ernæringsmæssige behov blev dækket. 
Nu viser studier, at spædbørn ned til 6 uger kan behandles effektivt 
og sikkert med KD (2).
Epilepsihospitalet tilbyder KD til børn og voksne efter forsøg med to 
eller flere antiepileptiske mediciner (AEDs). Visse diagnoser, fx West 
syndrom med infantile spasmer, tilbydes KD som første behandling, 
men teoretisk kan alle svært intraktable epilepsi-patenter tilbydes 
diætbehandling (3). Ofte har patienterne afprøvet adskillige, flere end 
tre AEDs, inden de henvises til diætbehandling. 

Siden 2002 er 443 patienter behandlet med KD. Aktuelt har Epilep-
sihospitalet 87 patienter i diætbehandling. I 2018 blev 40 patienter 
startet i KD-behandling. 

Effekten af diætbehandlingen skitseres således: Ca. 15 % opnår an-
faldsfrihed, 10 % har ingen effekt og halvdelen af de resterende  
75 % opnår mere end 50 % anfaldsreduktion (4). I tillæg til dette 
opnår mange patienter også forbedret søvn og kognitiv adfærd.

Virkningsmekanismer
I mange år har forskere forsøgt, og forsøger fortsat, at klarlægge 
virkningsmekanismerne bag KD. Der er fremsat flere hypoteser, der 
kan give en forståelse af, hvad der sker i hjernen, når der indtages en 
kost med lavt kulhydrat og højt fedtindhold (1). 
Når kroppen ikke har tilgængeligt glukose, metaboliseres fedtsyrerne 

og ketonstoffer dannes. Disse passerer blod-hjerne barrieren og ind-
går som alternativ energikilde i Krebs’ cyklus ved fraværet af glukose. 
Der er fem hypoteser for KD’s virkningsmekanismer, der kort nævnes 
her: Ændring i neurotransmittere, glukoserestriktion, øget mitokron-
diel funktion, effekt af fedtsyrer og inhibering af mammalian target of 
rapamycin (mTOR)- pathway. KD’s mangesidige virkningsmekanismer 
gør, at den har god effekt på mange former for epilepsi (1). 

Typer af diæt og principper 
I diætbehandling af epilepsi udbydes fire typer diæter: Klassisk 
ketogen-diæt (klassisk KD), modificeret Aktins diæt (MAD), Medium 
Chain Triglyceride-diæt (MCT-diæt) og Low Glycemic Index Treatment 
(LGIT-diæt). 

De overordnede principper for klassisk KD og MCT-diæt er lavt 
kulhydratindtag (10-30 g kulhydrat) pr. dag, højt fedtindtag (op til 90 
E%), og en proteinmængde, som beregnes ift. behov. Diætens ratio 
(forhold mellem fedt, kulhydrat og protein) ligger mellem 1,0:1-4,0:1.
Diætens energiindhold fordeles ligeligt på dagens måltider. Alle ingre-
dienser i måltidet afvejes, og spisetidspunkter fordeles med intervaller 
over døgnet for at sikre stabile niveauer af blodsukre (BS) og blodke-
tose (BK).  

På Epilepsihospitalet startes få patienter på MCT-diæt, hvorimod det 
oftere anvendes som et supplement til diætoptimering. Der er højere 
udbytte af ketonstoffer pr. gram MCT-fedt, hvorved der kan opnås en 
højere ketose.

MAD betegnes som en høj fedt og lav kulhydrat diæt, der kendeteg-
nes ved et frit indtag af protein og fedt. Kulhydratindtaget fastsættes 
til 10-15 g dagligt, med mulighed for at øge til 20 g efter 1-3 mdr. (2). 
Der er ikke faste spisetidspunkter.

LGIT diæten blev udviklet på Massachusetts General Hospital i 2002 
og tager udgangspunkt i hypotesen om glukoserestriktion. Diæten 
anvender det glykæmiske indeks og ved at vælge fødevarer med 
GI-værdi under 50, opnås der stabile blodglukoseniveauer. LGIT tilla-
der et dagligt indtag mellem 40-60 g kulhydrat og 60 E% fedt (3). 
For MAD og LGIT-diæt beregnes diæten ikke. Der kan dog gives vejle-
dende anbefalinger for mængder af makronæringsstoffer.
Væskeanbefaling beregnes individuelt. Der er fokus på sufficient 
væskeindtag ift. at forebygge bivirkninger som fx obstipation og 
nyresten.

ARTIKEL
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Da KD er en restriktiv diæt, beregnes der individuelt vitamin- og mine-
raltilskud ifølge anbefalingerne i NNR 2012.

Med Epilepsihospitalets patient-forløb (se diagram), møder diætisten 
første gang patienten til konsultation fire uger før start af KD. Konsul-
tationen er med til at forberede patienten ved forventningsafstemning 
og at få afklaret eventuelle spørgsmål. 

Patienter, der starter klassisk KD eller MCT-diæt, indlægges. Diæten 
initieres under hensyntagen til patientens tolerance af diæten, eventu-
elle bivirkninger, blodprøver og observationer.
Start af MAD og LGIT-diæt sker hjemme. Forud ses patienten am-
bulant af en diætist, der udleverer skriftligt materiale, vejleder efter 
principperne for den aktuelle diæt samt instruerer i monitorering af 
diæten.

Det ambulante forløb efter diætstart er ens for alle patienter, uanset 
hvilken diæt der følges. Fire uger efter diætstart tilbydes opfølgende 
ambulant besøg hos en specialesygeplejerske og en diætist, hvor pa-
tienten får hjælp til håndtering af evt. problemstillinger. Det første år i 
diætbehandling kommer patienten til læge- og specialesygeplejerske/
diætistkontrol og blodprøvetagning hver tredje måned. 

Diæten i praksis
Ved opstart planlægges diæten med afsæt i patientens kostregistre-
ring. Diætens ratio og kulhydratindhold ændres dagligt i forhold til 
tolerance og udvikling af ketose. Det er individuelt, hvilken ratio og 
kulhydratmængde, der giver den ønskede effekt. Planlægning af 

diætmåltider tager afsæt i patientens kostregistrering og præferencer. 
Dette giver patienten en oplevelse af, at diætmåltiderne ligner det 
kendte. 

Diætisten har daglige vejledninger under indlæggelsesforløbet. Hver 
patient er unik med behov for specielle hensyn, der kan give udfor-
dringer i forhold til den ketogene diæt. 

Følgende parametre monitoreres: væskeindtag, vægt, BS, blodketose 
(BK) samt urinketoner (UK). Der oplæres i måling af førnævnte. Der 
sker løbende en optimering af diæten for at sikre patientens trivsel, 
vækst og effekt. 

Bivirkninger ved diætbehandling ses, men de synes milde sammenlig-
net med AED’s (2). Ved diætstart ses ofte træthed og kvalme, og der 
kan forekomme hyperketose og hypoglykæmi. Sene bivirkninger fore-
bygges, hvor de hyppigste bl.a. er obstipation og lavt karnitin-niveau. 

Fremtidige perspektiver
Ikke kun epilepsi behandles med KD. Der er sjældne metaboliske 
sygdomme, hvor KD er essentiel behandling. I takt med forskningen 
i virkningsmekanismer ser det ud til, at KD kan være en potentiel 
tillægsbehandling inden for andre neurologiske lidelser som fx Alzhei-
mer, Parkinson og ALS. Flere cases viser også en effekt af KD-behand-
ling af cancersygdomme i centralnervesystemet (1).
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FOKUS

Hvad skal man putte i indkøbskurven,  
når man har diabetes? 
I november 2017 fik Danmark en ny diabeteshandlingsplan. Den nationale diabeteshandlingsplan omfatter 12 initiativer,  
der tilsammen skal bidrage til at styrke den fremtidige indsats over for diabetes i Danmark. Der er afsat 65 mio. kr. i årene  
2017-2020 til den samlede plan. 

Af Tatjana Hejgaard, cand.brom., ph.d., chefkonsulent,  
Sundhedsstyrelsen, thv@sst.dk

Diabetesindsatsen i Danmark er velfungerende og generelt på et højt 
niveau. Det gælder også, når vi sammenligner os med udlandet. Vi 
ved, hvad der virker, og der er høj kvalitet i indsatsen. Alligevel er 
der områder, hvor vi kan gøre det bedre. Vi skal fx blive bedre til at 
forebygge, så færre udvikler diabetes, og til at opdage diabetes langt 
tidligere, end vi gør i dag. Vi kan også blive bedre til at støtte børn og 
unge med diabetes, og så skal der i højere grad tages udgangspunkt 
i den enkelte borgers hverdag, kompetencer og ressourcer, når der 
lægges en behandlingsplan.

Diabetes er samtidig en af de kroniske sygdomme, der rammer flest 
danskere, og konsekvenserne er store både for den enkelte, der 
udvikler sygdommen, men også for sundhedsvæsenet. Derfor blev 
regeringen og satspuljepartierne enige om at styrke indsatsen over for 
diabetes i Danmark og har afsat 65 mio. kr. i årene 2017-2020 til den 
nationale diabeteshandlingsplan. Planen blev offentliggjort på World 
Diabetes Day, den 14. november 2017. 

Formålet med handlingsplanen er at lave en fælles national ramme, 
der skaber mål og retning for den fremtidige diabetesindsats med 
udgangspunkt i de udfordringer, vi har i dag og ser fremadrettet. 
Handlingsplanen er centreret omkring fire pejlemærker og 12 konkre-
te initiativer, der tilsammen skal bidrage til at styrke diabetesindsatsen 
i Danmark. 

De 12 initiativer skal tilsammen styrke kvaliteten i hele landet, skabe 
bedre samarbejde mellem patient og behandler og skabe mere 
sammenhæng i diabetesindsatsen i Danmark, fordi det særligt er her, 
udfordringerne ligger. Initiativerne vedrører både børn og voksne 
samt forskellige typer af diabetes. Udover at styrke indsatsen på 
diabetesområdet er hensigten også at løfte indsatsen på tværs af de 
kroniske sygdomme og ved multisygdom ved at bruge diabetes som 
løftestang. Endelig er der fokus på, at initiativerne bliver evalueret, så 
der skabes ny viden på området.

Initiativ 4: Sunde fødevarer til mennesker med diabetes 
Et af initiativerne i den nationale diabeteshandlingsplan er ”sunde 
fødevarer til mennesker med diabetes”, som har til formål at øge vi-
den og information om sunde valg af fødevarer. Initiativet skal hjælpe 
borgere med diabetes i alle aldre til at finde ud af, hvordan de kan 
planlægge og sammensætte deres kost, fordi den rette kost er en del 
af en velreguleret diabetes. Der er i initiativet særligt fokus på selve 
indkøbssituationen. Borgere med type 1- og type 2-diabetes anbefales 
i udgangspunktet at følge De officielle kostråd med særlig opmærk-
somhed på kulhydraterne (mængde, type og fordeling over dagen). 
Der lægges imidlertid vægt på individuelle mål og strategier, fordi 
der skal være balance mellem blodsukkerreguleringen, behandlingen 
af risikofaktorer og patientens velbefindende under hensyntagen til 
sociale og kulturelle forhold. 

Initiativet gennemføres som et projekt i regi af Måltidspartnerskabet, 
nu Det nationale forum for mad, måltider og sundhed, der består af 
en bred vifte af offentlige og private aktører på mad- og måltidsom-
rådet. Ved at forankre initiativet i forummet er der naturlig adgang 
til en lang række parter, der kan være med til at løfte opgaven, så vi 
med projektet kan nå helt ud i borgerens indkøbskurv. På den måde 
får vi omsat handlingsplanen til virkelighed.

Initiativet gennemføres som et partnerskabsprojekt med en arbejden-
de projektgruppe og en følgegruppe, der inddrages undervejs ved 
behov for sparring og gode idéer.

I projektet udvikles støtteværktøjer og materialer, der gør det nemme-
re at vælge sundere i indkøbssituationen - både i dagligvarehandlen, 

De 4 pejlemærker for den fremtidige indsats er:

n at færre udvikler diabetes i fremtiden
n  at børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres 

sygdom
n at flere patienter har en velreguleret diabetes
n et mere sammenhængende forløb for patienter med diabetes.

Et initiativ i den nye  
diabeteshandlingsplan
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”på farten” og ved e-handel. Materialet tager udgangspunkt i De 
officielle kostråd  og nuværende kostanbefalinger ved diabetes samt 
eksisterende fødevaremærker og mærkningsforordninger, som fx 
Nøglehullet, Fuldkornslogoet og Måltidsmærket. Det er hensigten, at 
det borgerrettede materiale samtidig skal kunne anvendes af den bre-
de gruppe af sundhedsprofessionelle, der vejleder og rådgiver borgere 
med diabetes om kost, mad- og måltidsvaner.  

For at udbrede kendskabet og få idéer til projektet samt få belyst en 
del af de sundhedsprofessionelles behov for støtteværktøjer og ma-
terialer holdt Sundhedsstyrelsen et oplæg om initiativet ved Landbrug 
& Fødevarers Ernæringsfokuskonference i november 2018. Konferen-
cens tilhørere, hvoraf langt hovedparten var ernæringsfaglige, blev 
på omdelte ønskekort bedt om at skrive, hvad der virker, hvad der 
mangler, og hvilke redskaber der fungerer i deres hverdag, når de 
vejleder borgere med diabetes. Konferencen var en oplagt mulighed 
for at drage nytte af de tilstedeværendes kompetencer, erfaringer og 
viden og at få indblik i forskellige vinkler på opgaven til brug for det 
videre arbejde med initiativet. 

I løbet af projektet udvikles en række støtteværktøjer og materialer. 
For at belyse, hvad borgere med diabetes og sundhedsprofessionelle 
har brug for, gennemføres desuden forskellige undersøgelser. 

Det første værktøj er klart til brug
Indkøbsguiden blev offentliggjort i februar 2019. Diabetesforeningen 
og Sundhedsstyrelsens guide fra 2017 har fået opdateret indhold 

og visuelt udtryk. Guiden skaber med sine billeder overblik over 17 
forskellige fødevaregrupper og opfordrer til, at man ser efter Nøg-
lehulsmærket og Fuldkornslogoet. Den giver desuden anbefalinger 
for varernes indhold af fx fedt, sukker og kostfibre. Indkøbsguiden 
rekvireres hos Diabetesforeningen på netbutik.diabetes.dk eller hos 
Komiteen for Sundhedsoplysning på kfsbutik.dk. 

Resultaterne af de to behovsundersøgelser, der skal pege på, hvilke 
andre støtteværktøjer og materialer der er behov for at udvikle, findes 
på https://diabetes.dk/fagfolk/diabetesforeningens-undersoegelser/
oevrige-undersoegelser.aspx n  Projektgruppen består af følgende parter:  

Kost og Ernæringsforbundet (projektledere og -ejere), Diabe-
tesforeningen, Komiteen for Sundhedsoplysning, sekretariatet 
for det nationale forum for mad, måltider og sundhed og 
Sundhedsstyrelsen samt ad hoc to studerende fra Integrerede 
fødevarestudier ved Københavns Universitet.

n  Følgegruppen består af følgende parter:  
Sundheds- og Ældreministeriet, Fødevarestyrelsen, De Sam-
virkende Købmænd, KL, Landbrug & Fødevarer, Bispebjerg 
Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen. 

Der er i alt afsat 1 mio. kr. til initiativet med henholdsvis 0,5, 
0,3 og 0,2 mio. kr. om året i årene 2018-2020.

Foreløbige elementer i projektet og initiativ 4:

n  Indkøbsguide – Vælg sundere mad- og drikkevarer. Kon-
kret hjælp i indkøbssituationen til, hvilke mad- og drikkevarer 
der kan lægges i kurven. Offentliggjort februar 2019.

n  Udvikling af grafisk og visuelt udtryk. Støtteværktøjer og 
materialer skal fungere både som fysiske og digitale materia-
ler og være visuelt ens. Færdigt december 2018.

n  Kvantitativ brugerundersøgelse blandt borgere med 
diabetes. Belyser, hvad borgere med diabetes har brug for, 
og hvor det er særlig svært i hverdagen. Gennemført i  
Diabetesforeningens Diabetespanel i januar 2019.

n  Kvalitativ undersøgelse blandt sundhedsprofessionelle, 
der vejleder borgere med diabetes, som fx praktiserende 
læger, konsultationssygeplejersker og kliniske diætister. 
Belyser, hvilke støtteværktøjer og materialer, der er behov for 
i vejlednings- og rådgivningssammenhæng. Gennemført i 
februar 2019.

n  Udvikling af støtteværktøjer og materiale baseret på de 
to behovsundersøgelser i løbet af 2019 og første halvår af 
2020. 

n  Inddragelse af dagligvarehandlen og evt. e-handlen, der 
skal understøtte det sunde valg i indkøbssituationen. Gen-
nemføres i andet halvår 2019 og første halvår af 2020.

Vi håber, at I vil tage godt imod indkøbsguiden og de andre materia-
ler og støtteværktøjer, der bliver udviklet i løbet af projektet, og vi vil 
sætte stor pris på jeres hjælp til at udbrede kendskabet til og brugen 
af materialet via jeres kommunikationskanaler og netværk.
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FOKUS

Nye internationale type 2-diabetes-anbefalinger:

Individuelt tilrettelagte 
diæter er vejen frem 
I oktober 2018 udgav den amerikanske diabetesforening (ADA) 
og den europæiske sammenslutning for forskning i diabetes 
(EASD) en ny fælles holdningserklæring vedr. type 2-diabetes. 
Heri anbefaler de bl.a. Middelhavskost og low-carb kost som 
eksempler på individuelt tilrettelagte diæter.

De nye anbefalinger bygger på en systematisk evaluering af littera-
turen siden 2014 og inkluderer mere fokus på livsstil, uddannelse og 
støtte indenfor diabetes-selvforvaltning. For patienter med fedme 
anbefales en indsats rettet mod vægttab, herunder tiltag indenfor 
livsstil, medicin og kirurgiske indgreb.

Ifølge den nye fælles holdningserklæring bør alle patienter tilbydes et 
individuelt program for medicinsk ernæringsbehandling. Programmet 
bør bestå af en undervisningskomponent og en støttekomponent, 
der gør det muligt for patienter at få sunde spisemønstre med det 
formål at regulere blodglukoseniveauet og mindske kardiovaskulære 
risikofaktorer.

Ifølge rapporten findes der ”ikke noget bestemt forhold mellem 
kulhydrater, proteiner og fedtindtag, som er optimalt for alle 
personer med type 2-diabetes.”

I stedet fremhæver rapporten, at der findes mange gode muligheder i 
en individuelt tilrettelagt kost, heriblandt forskellige diæter som fx:

n  Middelhavsdiæt
n  DASH-diæt (Dietary Approaches to Stop Hypertension)
n  Low carb-diæt
n  Vegetarisk diæt

ADA & EASD lægger vægt på, at der anvendes ”et komplet udvalg 
af terapeutiske muligheder”, herunder livsstilsstyring, medicin og 
behandling af fedme. 

Kilde: http://care.diabetesjournals.org/content/41/12/2669 

GO SOCIAL! 
FØLG FAKD PÅ LINKEDIN OG FACEBOOK
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I en fælles holdningserklæring justerer EASD og ADA nu deres 
anbefalinger til type 2-diabetes-patienter. Anbefalingerne 
afviger på flere områder fra de gældende danske anbefalin-
ger, nemlig de officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen. Vi har 
spurgt to forskellige meningsdannere på området om deres 
holdning til de nye internationale anbefalinger; nemlig hhv. 
Diabetesforeningen og PhD, farmaceut, forsker og kontrover-
siel debattør Anette Sams.  
 
Hvad mener I/du om de nye internationale  
anbefalinger til type 2-diabetikere?

Lisa Heidi Witt, klinisk diætist, Diabetesforeningen: 
Diabetesforeningen synes, at det er positivt med forskning og især 
med konsensus mellem flere troværdige kilder.

Konsensusrapporten fra EASD og ADA peger på Middelhavskost, LC, 
vegetarkost og DASH diæt som egnede diæter ved type 2-diabetes. 
Der er således ikke én diæt, som kan udpeges som ”den bedste”, 
men der er i stedet fokus på en mere individuel tilgang.

Anette Sams:
Jeg er lettet over at læse de nye anbefalinger. Der har længe været 
basal fysiologisk og klinisk evidens for effekt af forskellige kostfor-
mer. Evidensen bliver mere og mere overvældende, og det er rettidig 
omhu, at kostalternativerne har fået plads i den seneste konsen-
susrapport. Jeg hæfter mig især ved tre væsentlige aspekter: 1. Der 
lægges op til valg mellem flere kostprincipper, og altså ikke længere 
én rigtig og mange forkerte måder at spise på; 2. Variationer over 
temaet low carb er ligestillet med low fat diæter; 3. Fødevarernes 
kvalitet (forarbejdningsgrad) får et velfortjent fokus parallelt med 
fødevarernes næringsindhold.

Ledsages de forskellige kostvalg i praksis af uddannelse med neutrale 
forklaringer på de muligheder, kostalternativerne indeholder, er vi 
på rette vej. Når vi samtidig overlader det til den enkelte patient at 
afgøre, hvor sundhedsambitiøs han eller hun ønsker at være, og 
hvilke kostformer der er ekstreme og hvilke der ikke er, ser jeg positivt 
på fremtiden. For vi kommer ikke udenom, at patientens ejerskab 
over livsstilen er altafgørende for compliance i langt de fleste tilfælde. 
Har patienten overskud og nysgerrighed til at se, hvor rask han eller 

hun kan blive ved at forstå hvordan forskellige kostformer påvirker 
sygdomsprocesserne i kroppen, skal vi altid bakke op om det. Vi må 
tro på den kompetente diabetiker!

Mener du/I, vi bør justere de danske anbefalinger til type 2-dia-
betes-patienter tilsvarende? Hvorfor/hvorfor ikke?

Lisa Heidi Witt, klinisk diætist, Diabetesforeningen: 
The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) er i gang med at re-
videre de europæiske guidelines for kost ved diabetes, og vi ser frem 
til, at dette arbejde vil være færdigt - forhåbentlig i efteråret 2019.
Med henblik på disse guidelines reviderer Diabetesforeningen sine 
anbefalinger – med særligt fokus på, at ”oversætte” anbefalingerne 
til praksis – altså til ”mad på tallerkenen”.

Anette Sams:
Ja, jeg mener, at vi bør lægge os direkte i tråd med de nye internati-
onale anbefalinger med flere ligestillede kostvalg, og hurtigst muligt 
opruste den enkelte danskers sundhedsfærdigheder. 
For type 2-diabetikere, prædiabetikere og mange ældre og (frivilligt 
eller ufrivilligt) inaktive danskere er forskellige grader af insulinresi-
stens virkeligheden. Jeg estimerer, at 50 % af os er insulinresistente, 
men vi kender ikke tallet. Kostsammensætningen i de nuværende of-
ficielle kostråd indeholder mange kulhydratrige fødevarer og raffine-
rede kulhydrater (bl.a. korn, fuldkorn, mel). Dette giver en langvarig 
blodsukkerstigning, et langvarigt pres på betacellerne og langvarige 
perioder med forhøjet insulin- og sukkerniveau i blodet hos insulin-
resistente individer. Konsekvensen for metabolisme, energiniveau, 
appetit mm. er velbeskrevet, og situationen vil reelt forhindre kroppen 
i at genetablere en høj insulinfølsomhed. Dette gælder i særdeleshed, 
når belastningen både sker ved tre hovedmåltider og de 2-3 mellem-
måltider. I den situation arbejder kroppen på glukoselagring i de fleste 
af døgnets timer, mens glukosemobilisering understimuleres. 

Sammen med valg om kostens indhold og kvalitet (fx raffinerings-
grad) mener jeg derfor, at vi bør drøfte anbefalingerne vedr. antallet 
af daglige måltider. Vi ved fra alle levende organismer, at perioder 
med energiknaphed fremmer organismens sundhed. Så selvom der er 
varierende grad af evidens for effekten af intermitterede faste i type 
2-diabetikere, mener jeg, at mellemmåltider fremmer insulinresistens, 
og at de bestemt ikke skal anbefales blindt til den sundhedsambitiøse 
type 2-diabetiker.

FOKUS

Kostråd til debat
 SYNSPUNKT

Hvad mener du? 
Giv din mening til  kende på FaKD’s  Facebook- og  LinkedIn-side.
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 Hvis ja til ændring; har du/I et bud på, hvordan nye  
og opdaterede kostråd til type 2-diabetikere bør se ud?

Lisa Heidi Witt, klinisk diætist Diabetesforeningen:
Som sagt afventer vi, at opdatering af guideline fra DNSG ligger klar, og vi har 
som sådan ikke nogen holdning til, hvordan kostråd til mennesker med diabetes 
”bør” se ud.

Det er vigtigt, at den enkelte diabetespatient sammensætter en kost, der passer 
til den enkeltes behov, udfordringer, mål og hverdag, og ikke mindst er realistisk 
at spise på den længere bane. Et fremtidigt perspektiv vil måske være i højere 
grad at betragte kostråd som generelle evidensbaserede anbefalinger, som hver 
enkelt i mindre eller højere grad tager afsæt i. Spiser man vegetarisk, vil indta-
get af grøntsager fx være højere end 300 gram om dagen, og anbefalingen om 
at vælge magert kød vil ikke være relevant. Og på tilsvarende måde vil kostråde-
ne også have et andet afsæt, hvis man vælger at spise efter LC-principper.

Anette Sams:
Jeg mener, at der er flere kostformer, der fungerer godt for mennesker med 
diabetes 2 og du kan overordnet set vælge mellem to principper: 

1. Sund kost uden kulhydratrige fødevarer og raffineret kulhydrat         
2. Sund kulhydratrig og fedtfattig kost

Hvis man har besluttet, at man vil prioritere det stabile blodsukker, forsøge at 
gøre kroppen bedre til at regulere blodsukker igen og måske endda 
arbejde på at komme under diagnosekriteriet for type 2-diabe-
tes, kan du med fordel vælge kostformen uden raffinerede 
kulhydrater. Men er man brød-elsker og ønsker man 
at leve så almindeligt som muligt uden at afholde sig 
helt fra søde sager i hverdagen, kan man vælge den 
kulhydratrige, fedtfattige løsning. Den kulhydratrige 
og fedtfattige kost svarer i min model til de officielle 
danske kostråd.  

Mit bud på kostvalg til mennesker med type 2-diabe-
tes kan ses i sin helhed på http://www.anettesams.dk/
diabetes2-kostraad

Hvad er type 2-diabetes?

Diagnosen type 2-diabetes dækker over tilstande, der indeholder alle kombinationsmuligheder af insulinresistens og betacelle-
insufficiens, som giver anledning til et HbA1C på 48 mmol/mol eller derover. Der kan være mange årsager til, at man udvikler 
sygdommen, men i alle tilfælde gælder det, at jo mere stabilt man kan holde sit blodsukker, desto bedre har man det og desto 
lavere er risikoen for at man udvikler de komplikationer, som kan ledsage diabetes.

Indlægget er alene udtryk for skribenternes holdninger.  
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og  
presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening

19



FOKUS

KOST OG DIABETES: 

Hvordan spiller kulhydrat- og protein- 
indholdet ind på diabeteskontrollen og  
vægten ved type 2-diabetes? 
Status i 2019

Af Kjeld Hermansen, professor, dr.med., Diabetes og Hormonsygdom-
me, Aarhus Universitetshospital, kjeld.hermansen@clin.au.dk 

De seneste evidensbaserede principper for kost til forebyggelse og 
behandling af diabetes i Europa er skitseret tilbage i 2004 af Diabe-
tes and Nutrition Study Group (DNSG), en studiegruppe under den 
Europæiske Diabetesforening (EASD) (1). Her anbefales fordelingen af 
makronæringsstofferne at ligge på: mellem 10–20 energi % (E%) for 
proteiner, for fedt at være under 35 E% (hos overvægtige dog under 
30 E%) samt at holde kulhydratindtaget mellem 45–60 E% (1). Anbe-
falingerne fastslår, at der ikke er holdepunkt for, at der er fordele ved 
at spise en kost med meget lavt kulhydratindhold (VLCD). Anbefalin-
gerne har DNSG nu taget op til revision og opdatering.

De seneste år har der særligt været fokus på en kost med lavt kul-
hydratindhold, den såkaldte ”low-carbohydrate-diet (LCD)” samt en 
proteinrig kost. Det diskuteres hyppigt blandt patienter med diabetes, 
behandlere og i medierne. Spørgsmålet presser sig derfor på:

1. Kan en ”low-carbohydrate” diæt forebygge  
eller behandle T2DM?

De seneste år er der lavet en række systematiske reviews og me-
ta-analyser, som ser på det spørgsmål (2–7). Da mere end 80% af alle 
personer med T2DM er overvægtige eller svært overvægtige går de 
vigtigste anbefalinger for denne gruppe primært på energirestriktion 
og fysisk aktivitet, med fokus på vægten som det centrale i behandlin-
gen af T2DM (1,8).
Nogle artikler har foreslået at bruge en betydelig reduktion i kulhy-
drat-indtagelsen til at fremme vægttab og forbedre den glykæmiske 
kontrol ved T2DM. Imidlertid når man frem til forskellige konklusioner 
i disse meta-analyser, som har set på effekten af en kulhydrat- 
restriktion ved T2DM (2-6). 

Som en del af opdateringen af DNSG’s guidelines til at forebygge og 
behandle diabetes, er der udført et nyt systematisk review og en me-
ta-analyse, som forsøger at undgå de svagheder, tidligere artikler har 
peget på (1,7). I dette studie har man set på, om en LCD forbedrede 
vægten og den metaboliske kontrol mere end en kost med et højere 
kulhydratindhold ved T2DM (7). Der findes i øvrigt ingen konsensus 
for, hvor lavt kulhydratindholdet skal være, for at kosten opfylder 
kriterierne for at være VLCD eller LCD. 

Seneste systematiske review og 
meta-analyse viser, at der kun opnås 
korterevarende, minimalt lavere 
HbA1C værdier og ingen vægt- 
ændring, når man sammenligner en 
VLCD kost (21-70 g kulhydrat) eller 
en LCD kost (30-40 E% kulhydrat) 
med en kost med et højere kulhydra-
tindtag (> 40 E%) (7). Effekten ses 
kun i de kortvarige studier (≤ 6 må-
neder), mens virkningen på HbA1C 
og vægten er neutral for studier > 12 
mdr. 

Resultaterne fra den seneste meta-analyse (7) er i overensstemmelse 
med en tidligere dansk undersøgelse og er i tråd med en samtidig 
meta-analyse (4,6). Sidstnævnte fandt, at en kost med < 26 E% 
kulhydrat gav et fald i HbA1C efter 6 mdr. på 0,36%, hvorimod der 
ikke ses nogen effekt på HbA1C efter 12 eller 24 måneder (6). Der sås 
ingen forskel i vægt, blodtryk eller total LDL- og HDL-kolesterol i de 
relativt kortvarige undersøgelser (7). 

Dette stemmer godt overens med 2018 ADA/EASD’s konsensus-
rapport fra 2018 (8). Her slås det fast, at der ikke findes en enkelt 
”bedste” andel af kulhydraterne ved T2DM (8). Man anbefaler en 
individualiseret kost, som lægger vægt på de fødevarer, som har vist 
et sundhedspotentiale, mens der tilrådes tilbageholdenhed med føde-
varer med negative helbredseffekter (8). Kosten skal følge personer-
nes præferencer og metaboliske behov og sigte efter vaner hos den 
enkelte, som kan holdes over en længere periode (8).

n  Det daglige energiindhold (E%) fra kulhydrater spiller ingen 
særlig rolle for kostbehandlingens effekt på længere sigt 
(6,7). Derimod ser kvaliteten af kulhydratrige fødevarer ud til 
at spille en vigtig rolle. Der bør satses på en diabeteskost rig 
på grøntsager, bælgfrugter, frugter og fuldkornsprodukter 
(9).

n  Fraset en kortvarig, mindre forbedring af HbA1C, er der 
ingen fordele ved en LCD kost, når man ser på glykæmisk 
kontrol, vægt, blodtryk, LDL- eller HDL-kolesterol (4, 6, 7).
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2. Har en proteinrig kost fordele som forebyggelse eller  
behandling af type 2 diabetes?

DNSG har en opdatering under udarbejdelse om kosten til personer 
med diabetes, som jeg er involveret i. Den er baseret på en evidens- 
vurdering, hvori der stilles en række spørgsmål om en proteinrig kost. 
Der kan fremføres en del argumenter til fordel for en proteinrig kost: 
Den har teoretisk nogle fordele ift. en kulhydratrig kost for patienter 
med T2DM: 
a)  den giver kun en beskeden stigning i blodglukose pga. det lave 

kulhydratindhold 
b)  der behøves kun en beskeden insulinmængde til at metabolisere 

proteinerne  
c)  proteinerne øger den postprandielle termogenese (10-12).

Yderligere fordele for en proteinrig kost ved T2DM er den mættende 
effekt ift. en kulhydrat- og en fedtrig kost, hvilket kan understøtte 
en passende energiindtagelse og gøre det lettere at holde en optimal 
vægt (11). Baseret på disse argumenter anbefaler nogle kliniske 
diætister, kostvejledere, sygeplejersker og læger et proteinindtag på 
op til 35 E%, skønt det er svært at opnå dette indtag over længere 
perioder (10,13,14). De aktuelle europæiske anbefalinger som DNSG 
har præsenteret, tilråder mellem 10-20% E% (1). 
De spørgsmål DNSG nu stiller er (*): 

Øger en proteinrig kost dødeligheden blandt diabetespatienter? 
Svar: Der er ikke observeret nogen associationer mellem proteinindta-
get og dødelighed i observationsundersøgelser hos diabetespatienter 
(lav evidensgrad) (*).

Forbedrer en proteinrig kost den metaboliske kontrol over læn-
gere tid hos personer med T2DM under vægtstabile forhold?
Svar: Der kan ses en beskeden bedring i den metaboliske kontrol. 
Personer med T2DM tilrådes generelt 10-20 E% protein hos personer 
< 65 år og 15-20 E% protein for personer > 65 år under isokaloriske 
forhold (lav evidensgrad) (*). 

Får man en bedre metabolisk kontrol ved T2DM med en hy-
pokalorisk diæt, hvis den er proteinrig sammenlignet med et 
normalt proteinindhold?

Svar: Personer med T2DM kan spise en kost med 23-32 E% protein over 
kortere perioder (< 12 måneder) for at opnå et vægttab (svag evidens-
styrke). Vægttabet er relateret til en forbedret HbA1C kontrol (*). 
Svar: Personer med T2DM kan spise en kost med 23-32 E% protein 
over kortere tid for at forbedre blodglukose (meget svag evidens-
styrke) (*).
Svar: Personer med T2DM kan spise en kost med 23-32 E% protein i 
op til 12 mdr. for at forbedre blodtrykket (svag evidensgrad) (*).
Svar: Det anbefales ikke, at personer med T2DM spiser en proteinrig 
kost for at forbedre lipid-niveauet, da der ikke er holdepunkt for en 
positiv effekt på lipiderne heraf (svag evidensgrad) (*).

Medfører en proteinrig kost et større vægttab hos personer 
med T2DM, sammenlignet med en mindre proteinrig kost?
Svar: Der kan opnås et moderat større vægttab med en hypokalorisk, 
proteinrig kost sammenlignet med en hypokalorisk, mindre proteinrig 
kost ved T2DM (*).

Har planteproteiner sammenlignet med animalske proteiner for-
skellige virkninger på den metaboliske kontrol ved diabetes?
Svar: Der er ikke tilstrækkelig viden til at anbefale specifikke protein-
typer (*).

Mindsker en reduktion i proteinindtaget faldet i glomerulær 
filtrations rate (GFR) ved diabetes og moderat nyreinsufficiens 
(GFR< 60ml/min/og > 45 ml/min)?
Svar: Det anbefales, at man opretholder et normalt proteinindtag 
(0,8g/kg legemsvægt) hos personer med T1DM og T2DM og moderat 
nyreinsufficiens (*).  

Det er imidlertid kombinationen af fødevarer i kosten – ikke sammen-
sætningen af makro-næringsstofferne - der er mest relevant at se på 
i forhold til sundhed og sygdom.  Fødevarernes kvalitet – og dermed 
kostens kvalitet - kan nemlig variere betydeligt trods samme fordeling 
af makronæringsstofferne. Ny forskning viser, at såvel Middelhavsko-
sten som Nordisk kost er af særlig interesse i forhold til diabetes og 
hjertekarsygdom, hvilket bliver taget op i en efterfølgende artikel.

Artiklen er delvist tilpasset fra artikel i Lægemagasinets sær-
nummer, november 2018
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Af direktør Allan Flyvbjerg allan.flyvbjerg@regionh.dk, ernæringschef 
Bettina Ewers, bettina.ewers@regionh.dk og forskningschef Birgitte 
Brock, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden, 
birgitte.brock@regionh.dk

For andet år i træk uddelte Steno Diabetes Center Copenhagen 
(SDCC) i slutningen af 2018 midler fra en årlig pulje til projekter inden 
for MVU-området. I alt 14 projekter blev valgt fra en stor ansøger-
pulje. Kriterierne for udvælgelse var enten forbedring af kvalitet, 
effektivitet eller service i behandlingen eller undervisningen, eller at 
projektet havde et tværfagligt fokus i teambasereret behandling. Både 
større forskningsprojekter, men også mindre udviklingsprojekter og 
tilskud til deltagelse i konference, var blandt de 14 ansøgninger, der 
blev imødekommet.

Når vi vælger at uddele midler til netop MVU-gruppen, så er det fordi 
vi på SDCC har høje ambitioner på MVU-området. Sygeplejersker, 
fodterapeuter, bioanalytikere, fysioterapeuter og kliniske diætister 
bidrager dagligt til at løfte den kliniske standard i behandlingen. 
Det skal vi sikre fortsætter både nu og i fremtiden. Og uddeling af 
MVU-midler er blot et af mange initiativer på SDCC, der understøtter 
vores ambition.

Behandling, forskning og uddannelse går hånd i hånd
Diætbehandlingen på SDCC bygger på en evidensbaseret tilgang, og 
hvor det ikke er muligt, arbejder de kliniske diætister ud fra fælles 
retningslinjer for Best Practice, som er udarbejdet på SDCC.

Maden er et område, som optager mange med diabetes: Hvad kan 
og må jeg spise? Er det slut med at spise sukker? Hvordan får jeg mit 
blodsukker ned? De kliniske diætisters fagområde udgør i dag en stor 
og vigtig del af det samlede behandlingstilbud. Det stiller krav om at 
være ajour med udviklingen indenfor ernæring, men åbner også op 
for muligheder for netop at bidrage til denne udvikling.

At arbejde med patientuddannelse som klinisk diætist på SDCC ind-
befatter mere end individuel diætbehandling af personer med type 1- 
eller type 2-diabetes. De kliniske diætister er både med til at udvikle 
og afprøve deltagerinvolverende undervisningstilbud, hvor målet er, at 
personer med diabetes får omsat teori om ernæring til praksis og op-

når en handlingsviden, som de finder værdifuld og kan bruge i deres 
hverdag. Det stiller særlige krav til de kliniske diætisters faglige viden 
og sundhedspædagogiske kompetencer. Både i det kliniske arbejde 
og i undervisningssituationerne giver interaktionen med personer 
med diabetes anledning til refleksion, som kan afstedkomme en idé 
til noget, man gerne vil undersøge nærmere, fx et projekt. Sådanne 
initiativer støtter vi gerne op om.

Kompetenceløft for både nyansatte og erfarne medarbejdere
Vores ambition på MVU-området understøttes også af andre initiati-
ver, som fx kompetenceudviklingsprogrammer, som vi tilrettelægger 
for både nyansatte og erfarne medarbejdere. Har man ikke tilstræk-
kelig klinisk erfaring indenfor diabetesområder ved ansættelsen som 
klinisk diætist på SDCC, udarbejder vi på baggrund af den nyansattes 
erfaringer og viden et individuelt udviklingsprogram til at løfte de 
kompetencer, som skal styrkes for at kunne indgå i det daglige arbej-
de i klinikken.

Men udviklingen indenfor et område, som f.eks. diabetes og tekno-
logi, kan også åbne op for nye opgaver for erfarne medarbejdere. 
Qua diabetesteknologien kan personer med type 1-diabetes nu tage 
en mere aktiv del i behandlingen af deres diabetes med justering af 
deres insulin til måltiderne. Det tværfaglige team, herunder diætister, 
skal derfor være klædt på til opgaven ved at være fagligt ajour på om-
rådet, så de kan vejlede og undervise i diabetesteknologi på et solidt 
fagligt og sundhedspædagogisk grundlag. Derfor har ernæringsen-
heden på SDCC udviklet et 1-årigt kompetenceudviklingsprogram i 
diabetesteknologi for kliniske diætister, som netop tager højde for 
denne udvikling. Også dette program tilrettelægges individuelt ud fra 
de erfaringer og kompetencer, som den ansatte har. 

Således kan kliniske diætister der har gennemgået kompetencepro-
grammet i diabetes og teknologi målrette deres vejledning til perso-
ner, der anvender, eller skal i gang med at anvende, insulinpumpe, 
sensor (apparat, der måler blodsukkeret kontinuerligt) eller apps til 
bolusberegning og insulinjustering. De kliniske diætister bliver oplært 
i at læse og fortolke data fra disse apparater og får et langt bedre 
grundlag for at kunne tilbyde en skræddersyet vejledning og støtte 
personen med diabetes i håndtering af egen sygdom.
På SDCC har vi fokus på at støtte og give kompetencer, som matcher 
de behov, de møder i klinikken. Det betyder, at vi gerne vil anvende 
betegnelsen diabetesdiætist. Men ligesom med diabetessygeplejer-

Steno Diabetes Center Copenhagen 
styrker udvikling og videreuddannelse 
af MVU-ansatte i diabetesteamet

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) satser målrettet på medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) 
og støtter deres faglige udvikling, som er med til at sikre en løbende udvikling i standarden af den kliniske diabetesbehandling.
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ske er det ikke en betegnelse som Sundhedsstyrelsen godkender på 
nuværende tidspunkt. 

MVU-midler på SDCC
Der er årligt afsat 2,5 mio. kr til forskningsprojekter ledet og udført af 
personer med en mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller 
som støtte til relevante studierejser med aktivt forskningsformål for 
denne personalegruppe.

Om kompetenceudviklingsprogrammet
Kompetenceudviklingsprogrammet er et 1-årigt rammeprogram, som 
er bygget op som en klinisk deltidsuddannelse og baseret på teore-
tisk, praktisk og erfaringsbaseret viden samt selvstudier. Længden 
og indholdet tilrettelægges individuelt, afhængig af de erfaringer og 
kompetencer den kliniske diætist har i forvejen. Efter endt uddannelse 
er det vigtigt, at man fortsætter med at vedligeholde og opdatere sine 
diabetesteknologiske kompetencer efter behov.

Programmet er tilrettelagt sådan, at den studerende i begyndelsen 
primært følger og observerer konsultationer, f.eks. de tværfaglige 
konsultationer med sensoraflæsninger og fortolkning af data, samt 
konsultationer og kurser i brug af insulinpumpe og kulhydrattælling, 
inklusiv bolusberegnere. Det afløses med tiden af superviserede kon-
sultationer med den uddannelsesansvarlige, og senere selvstændige 
konsultationer og undervisning.

Programmet afsluttes med en multiple choice test og en mundtlig 
eksamen.

Efter hvert modul evalueres forløbet samt hvorvidt den kliniske diætist 
har nået de fastsatte mål. Evalueringen foregår som en kombination 
af case-baserede opgaver, supervision med den uddannelsesansvar-
lige, tjeklister, multiple choice test samt uddannelsessamtaler med 
ernæringschefen.

Visionen med kompetenceudviklingsprogrammet er, at det skal vide-
reudvikles på regionalt og nationalt plan som et formaliseret kompe-

Uddannelsesgrundlag:
Kliniske diætister: Professionsbachelor i ernæring og sund-
hed med speciale i klinisk diætetik 

Organisering:
Kliniske diætister arbejder primært i klinikken på SDCC, 
men der er også delestillinger mellem SDCC’s Klinik og 
Uddannelsesenhed.

Programmet er inddelt i tre moduler med  
fastsatte mål for hver periode:

Modul 1: 6 måneders ophold i SDCC’s daghospital
Modul 2: 4 måneders ophold i SDCC’s pumpeklinik
Modul 3:  2 måneders ophold i SDCC’s type 1-diabetes  

ambulatorium 

tenceudviklingsprogram for alle kliniske diætister, der arbejder med 
diætbehandling af personer med type 1-diabetes. På den måde vil det 
være med til at understøtte et ensartet diætbehandlingstilbud af høj 
kvalitet i hele landet.
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BACHELOR

Diætisters adfærd ved  
implementering af Nutrition 
Care Process

Af Ann-Mari Kjærgaard, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital, 
annmkj@rm.dk, Nicoline Godsvig Frederiksen, klinisk diætist, Regions-
hospitalet Horsens, nicoline-godsvig@hotmail.com, Sofie Fisker Jeppe-
sen, klinisk diætist, Proaktiv diætist Horsens, sofie.fisker@hotmail.com 

Under arbejdet med vores bachelorprojekt har vi fundet, at Nutrition 
Care Process (NCP) er et godt værktøj til dokumentation af diætbe-
handling med henblik på at leve op til Journalføringsbekendtgørelsen 
(1). I praksis er brugen af NCP dog begrænset (2, 3). Vi har undersøgt 
adfærden blandt diætister, der implementerer NCP. Karakteristisk 
for dem er, at de kan se flere fordele end ulemper ved NCP; at de 
udarbejder en plan for implementeringen og at de tror på, at de kan 
overkomme udfordringer undervejs.

Baggrund
Vi er uddannet ud fra en overbevisning om, at NCP udgør et grund-
læggende fundament for det arbejde, vi som diætister udfører. I vores 
praktikker har vi dog mødt flere diætister, som ikke anvender NCP.
Det er vores opfattelse, at det både er den standardiserede terminolo-
gi samt den faste struktur, de finder problematisk at anvende i deres 
daglige virke. Der er altså en dissonans mellem det, vi uddannes til, 
og det vi oplever i praksis. Denne dissonans har vi undersøgt nærmere 
i en forundersøgelse, der bekræftede den manglende anvendelse af 
NCP i praksis. Undersøgelsen viste dog også, at diætisterne generelt 
er positivt stemte overfor NCP. Dette gjorde os nysgerrige på at forstå 
diætisters adfærd i forhold til at implementere NCP.

Metode
Bachelorprojektet er et litteraturstudie, der bygger på en systematisk 
bloksøgning i de to databaser Embase og PubMed. Bloksøgningen 
indeholder to facetter med søgeordene “Klinisk diætist” og “NCP”. 
I hver facet er der søgt på forskellige synonymer som fritekstsøgning 
samt kontrollerede emneord. Inklusionskriterierne var, at litteraturen 
skulle være på dansk eller engelsk og have fokus på kliniske diætister.
Denne søgning har resulteret i 10 artikler (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13), som er bearbejdet kvalitativt ud fra en hermeneutisk tilgang. 

Artiklerne er analyseret og fortolket med udgangspunkt i adfærds-
modellen Health Action Process Approach (14), som udgør opgavens 
teoretiske ramme. Derudover er NCP sat i relation til Journalføringsbe-
kendtgørelsen med henblik på at afgøre, om NCP er et godt værktøj 
for danske diætister.

Resultater og konklusion
Det er fundet, at brugen af NCP stemmer godt overens med de krav, 
der stilles i Journalføringsbekendtgørelsen. 
Opgavens empiri viser, at de diætister, der har en intention om at 
bruge NCP, kan se fordele ved modellen. Deres intention bunder i 
mindre grad i, at de ser ulemper ved deres nuværende dokumenta-
tionsform, ligesom den heller ikke skyldes en tro på egen evne til at 
kunne implementere NCP.
De kliniske diætister ser blandt andet den strukturerede ramme, mål-
barhed og en øget synlighed overfor andre faggrupper som fordele 
ved NCP.
De diætister, der implementerer NCP, lægger en plan for, hvor, hvor-
når og hvordan NCP skal implementeres. De planlægger derimod ikke 
på forhånd i særlig høj grad, hvordan de vil overkomme udfordringer 
i forbindelse med implementeringen. De udfordringer, de møder, 
omhandler især manglende tid og viden, problemer med at anvende 
terminologien, og at de elektroniske dokumentationssystemer ikke 
passer til NCP. Mange af diætisterne finder undervejs løsninger på 
udfordringerne og overkommer dem, og generelt oplever de en tro 
på egen evne til at overkomme udfordringer.
 
Sådan implementerer du NCP
Hvis du som læser har et ønske om at implementere NCP som doku-
mentationsværktøj, kan opgavens resultater bidrage med viden om, 
hvilke faktorer der skal tages højde for i forbindelse med implemen-
teringen.

Vi har fundet, at den faktor, der har størst betydning for, at man 
opbygger en intention om at bruge NCP, er, at man kan se fordele ved 
NCP, hvilket opgaven viser, at mange diætister kan. Hvis dette også 
gør sig gældende hos dig og dine kolleger, er I godt på vej og behø-

24



ver ikke lægge stor energi i denne del af jeres implementeringsproces. 
Hvis I derimod ikke umiddelbart kan se nogle fordele ved at anvende 
NCP, kan det være relevant at tilegne jer mere viden om NCP, og hvad 
modellen kan tilbyde. Eksempelvis kan I kontakte NCP Styregruppen 
i Danmark, som fx kan afholde undervisning om NCP eller henvise til 
relevant litteratur. 

Hvis I allerede kan se fordele ved NCP og har en intention om at 
implementere NCP er næste skridt for jer at omsætte intentionen til 
handling. Denne proces faciliteres gennem handleplanlægning, hvor I 
forholder jer til hvor, hvornår og hvordan selve implementeringen skal 
ske. Den handleplan, der udarbejdes, skal være konkret og specifik 
for forholdene på jeres arbejdsplads. En god handleplan tager blandt 
andet stilling til, hvor i organisationen initiativet til implementeringen 
af NCP skal udspringe fra, og hvem der har ansvaret for implemen-
teringsprocessen. Den tager også højde for, hvilke diætister der skal 
starte implementeringen, samt hvornår processen skal begynde. 

Udover ovennævnte kan I med fordel på forhånd lægge en plan for, 
hvordan I vil overkomme eventuelle udfordringer undervejs. Vi kom-
mer her med et par eksempler på, hvordan man kan lægge en plan 
for at overkomme nogle af de udfordringer, vi hyppigst har identifice-
ret i empirien.

Hvis I oplever, at det er svært at finde tiden til at bruge NCP som 
dokumentationsværktøj er det en god idé at gøre plads i kalenderen, 
så I har længere tid til at dokumentere i forbindelse med den enkelte 
patient. Hvis ikke dette er muligt, kan I alternativt forsøge at imple-
mentere NCP trinvist. Eksempelvis kan I beslutte jer for at arbejde med 
et af trinene som udgangspunkt, og når I er blevet fortrolige med 
dette udvide brugen af NCP til at omfatte endnu et trin fra modellen.
Flere diætister udtrykker, at terminologien er en udfordring. Udfor-
dringer i forhold til terminologien kan rumme mange ting. Er der tale 
om en udfordring i forbindelse med at anvende terminologien og 
udvælge ernæringsdiagnoser, der passer til jeres patientgrupper kan 
det være en god idé at afholde sparrings- eller supervisionsmøder, 
hvor cases, I oplever som udfordrende, diskuteres.

Drejer det sig derimod om, at jeres dokumentationssystem ikke er 
kompatibelt med NCP-modellens fire trin, kan I undersøge om dette 
kan ændres, så de fire trin bliver en del af skabelonen. Det kunne 
også være en mulighed, at terminologien for de fire trin kan lægges 
ind i dokumentationssystemet.

I bund og grund handler det om at øve sig på at dokumentere ved 
hjælp af NCP og ændre vaner i forhold til arbejdsgange. Husk også, 
at der er god hjælp at hente hos NCP Styregruppen og FaKD. Klinisk 
diætist Luise Kopp er NCP-projektleder for FaKD, og spørgsmål om 
NCP kan stilles til hende (lk@diaetist.dk). Ved at udfylde formularen 
(https://www.kost.dk/faa-licens-til-encpt) kan man få gratis adgang til 
siden www.ncpro.org (som medlem af FaKD og K&E)
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- Vi søger erfarne diætisterNCPNCP som metode til dokumentation 

og kvalitetssikring

-med afsæt i journalføringsbekendtgørelsen

NCP-KLUMMEN

Af Luise Persson Kopp, for FaKD, klinisk diætist, lk@diaetist.dk

I 2019 har mange kliniske diætister haft tilsyn af Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed (STPS), og i den sammenhæng er der kommet positive 
tilbagemeldinger på brugen af NCP i journalføringen. Dette er en 
utrolig glædelig nyhed, og jeg ser frem til at læse styrelsens endelige 
erfaringsopsamlingsrapport, når denne udkommer senere i år.

NCP er en oplagt metode at anvende i dokumentationen af ernæ-
ringsbehandlingen: både til systematisk og reflekterende tænkning, 
men især også som skabelon og struktur i journalen.

NCP-modellens fire trin består af 1) ernæringsudredning, 2) ernæ-
ringsdiagnose, 3) ernæringsintervention, og 4) ernæringsmonito-
rering- og evaluering. I ernæringsudredning indsamles og vurderes 
data for at afklare årsager og symptomer til de ernæringsrelaterede 
problemer. Herefter kan en ernæringsdiagnose/et ernæringsproblem 
stilles ved at gruppere, analysere og sammenfatte de indsamlede data. 
Dette fører til interventionen, der dækker over to processer; planlæg-
ning og implementering. Her er samarbejdet mellem den ernærings-
professionelle og patienten/borgeren/klienten og dennes netværk i 
centrum, for at skabe en realistisk plan med mulighed for løbende 
ændringer. Sidste trin er monitorering og evaluering af processen, for 
at sikre fremskridt, forbedring og kvalitet.  

I det følgende vil jeg kort redegøre for udvalgte dele af journalførings-
bekendtgørelsen og autorisationsloven, for at kombinere disse med 
NCP.

Autorisationsloven LBK nr. 1141 af 13/09/2018

§ 21. […] kliniske diætister […] skal føre patientjournaler over deres 
virksomhed […] 

Journalføringsbekendtgørelsen BEK nr. 530 af 24/05/2018 

§ 1.
  Stk. 2. Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, 

sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfag-
lig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den 
enkelte patient.

Her er også omfattet holdundervisning, gruppeforløb og lignende 
aktiviteter. 

Patientjournal
§ 2. Ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om pa-
tientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v., herunder 
hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund 
har tilkendegivet.
  Stk. 2. Omfattet af patientjournalen er sundhedsfaglige erklæ-

ringer, diagrammer og hjælpeark, udskrivningsbreve (epikriser), 
hen- og tilbagevisninger, røntgenbilleder/beskrivelser, kliniske 
fotos, modeller samt resultatet af undersøgelses- og behand-
lingsforløb, i det omfang de har betydning for behandling m.v.

Herunder også kostanamneser.

  Stk. 4. Patientjournalen skal af hensyn til patientsikkerheden 
danne grundlag for information og behandling af patienten, 
dokumentere den udførte behandling, fungere som det nødven-
dige interne kommunikationsmiddel mellem det personale, der 
deltager i behandlingen af patienten, sikre kontinuitet i behand-
lingen samt danne grundlag for tilsyn.

§ 3. For hver patient oprettes én patientjournal på hvert enkelt syge-
hus, klinik, praksis, kommunalt sundhedscenter, plejehjem, bosted 
m.v., […]

Journalføring
§ 8. En patientjournal kan føres elektronisk og på papir.
  Stk. 2. Hvis patientjournalen føres delvis som papirjournal delvis 

elektronisk, skal det klart fremgå af begge, hvilke oplysninger 
der føres i den elektroniske patientjournal, og hvilke oplysninger 
der føres i papirjournalen. 

Husk at angive i journalen, hvis der er optaget en kostanamnese på 
papir og denne opbevares fx i et aflåst skab.

  Stk. 2. Patientjournalen skal indeholde oplysninger om, hvem 
der har foretaget journalnotatet og hvornår (fulde navn, titelbe-
tegnelse, afdelingstilknytning, dato og om nødvendigt klokke-
slæt for kontakten (konsultationen, behandlingen, telefonkon-
takten, sygebesøget m.v.) samt for indlæggelse og udskrivning.

  Stk. 3. Journalføringen skal ske i forbindelse med eller snarest 
muligt efter patientkontakten. Optegnelserne skal stå i kronolo-
gisk rækkefølge i journalen, jf. dog stk. 4.
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§ 10. Patientjournalen skal indeholde patientens navn og personnum-
mer. 

Dette er gældende i alle former for diætetisk praksis. Det er vigtigt, at 
personfølsomme oplysninger opbevares sikkert. I privat praksis, hvor 
man ikke har et sikkert IT-system tilgængeligt, kan det fx være på et 
USB-stik i et aflåst arkivskab. 

Information og samtykke m.v. 
§ 13. Det skal fremgå af patientjournalen hvilken mundtlig og 
eventuel skriftlig information, der er givet til patienten, de pårørende 
eller en værge ved stedfortrædende samtykke til behandling, og hvad 
patienten/de pårørende/værgen på denne baggrund har tilkendegivet. 
Det samme gælder, når der er tale om indhentning og videregivelse af 
helbredsoplysninger m.v. 

§ 15. […] kliniske diætister […] skal opbevare deres patientjournaler i 
mindst 10 år (opbevaringsperioden), jf. dog stk. 5.
  Stk. 3. Opbevaringsperioden løber fra den seneste optegnelse i 

patientjournalen.
   Stk. 4. Opbevaringsperioden gælder, selv om patienten måtte 

være afgået ved døden.
  Stk. 5. Patientjournaler af betydning for en klage-, tilsyns-, eller 

erstatningssag skal opbevares, så længe vedkommende sag 
verserer efter opbevaringsperiodens udløb.

Anvendelse af NCP i journalnotatet
Trin 1: ernæringsudredning. Her indsamles og verificeres data. Der 
kan ofte være tvivl om hvor meget der skal skrives i notatet, og her 
understreger STPS, at de informationer, der skal indgå i journalen, 
skal være relevante for behandlingen. Udfordringen her kan være 
dobbelt-dokumentation, for hvornår er det relevant for nærværende 
behandling, og hvornår kan der blot søges efter informationerne 
andre steder? Det relevante må være de informationer der indsamles 
under ernæringsudredningen, dvs.:

n Kost- og ernæringsrelateret anamnese
n Antropometriske målinger
n Biokemiske data, medicinske prøver og undersøgelser
n Ernæringsrelaterede fysiske fund
n Klientanamnese

Hvis der er uddybende informationer andre steder i journalen, der 
kan henvises til, og disse kan findes uden problemer, er det også en 
mulighed. 
Eksempel: BMI angives i dit journalnotat, mens højde og vægt er 
registreret som standard et andet sted i journalen. Hvis vægttabet er i 
fokus, er det også relevant at skrive vægten i dit notat. 
Blodprøveværdier og andre undersøgelser kan være relevante for 
behandlingen, men fremfor at skrive en længere redegørelse, er det 
oplagt med en opsummering i dit notat. Hvis det giver mening for 
forståelsen, kan der henvises til det notat hvorfra informationerne 
kommer. 

Fx kan der skrives følgende: behandling med CPAP med begrænset 
effekt, der henvises til notat af 24. juni 2017. 
I dette eksempel har patienten, der behandles for overvægt fortalt 

om CPAP behandlingen, givet udtryk for søvnproblemer og deraf 
overspisning. 

Jf. §2 i Journalføringsbekendtgørelsen, omkring patientens tilkendegi-
velser samt §13 om information om samtykke, er trin 3, ernæringsin-
tervention, oplagt, når dette skal dokumenteres:

n Målsætning og prioritering
n Ernæringsanbefaling
n Vejledt i/undervist i 
n Aftaler
n Opfølgning

Målsætning og prioritering
Ernæringsdiagnoser skal prioriteres, hvis der er flere oplagte, i samar-
bejde med patienten. Drøftelser omkring ernæringsproblemerne og 
patient-fokuserede effektmål, hvor patienten aktivt inddrages, frem-
mer både patientens autonomi men giver også patienten mulighed 
for at være en del af beslutningerne for behandlingen. Dermed kan 
man opnå bedre compliance, men også opdage, at nogle ernæ-
ringsproblemer fylder mere end andre. Dette er vigtigt, da der kan 
fremkomme informationer, som blev overset i udredningen, men som 
kan vise sig at være afgørende for hvorvidt ernæringsinterventionen 
kan lykkes. 

Dokumentér patientens tilkendegivelser og måden hvorpå patienten 
er blevet inddraget.
Fx 
Pt. ønsker at fokusere på korrekt selvadministration af diabetesmedi-
cin før der arbejdes med kosten.

Borgeren giver udtryk for bekymring over at skulle igangsætte et 
vægttab i de kommende måneder, pga. psykosociale faktorer. Vi prio-
riterer derfor kostmønster og har fokus på mellemåltider.

Vejledt i/undervist i
Det skal også dokumenteres, hvad der er vejledt/undervist i, samt 
hvilke materialer der er udleveret. Hvis patienten/pårørende har givet 
udtryk for bekymring ift. det vejledte, fx om det er svært at huske, 
kan det være en god idé at dokumentere dette og samtidig angive, 
at der på den baggrund er udleveret en kopi af materialet samt de 
punkter der er vejledt i.

Aftaler
Aftaler er også vigtige at dokumentere, især ift. at patienten er infor-
meret. Det gøres ret enkelt, fx: 
- det er aftalt med pt. at medbringe kostregistreringer
- efter aftale med pt. sendes henvisning til Sundhedscenter

Dette har været en kort introduktion til hvordan NCP støtter op 
omkring korrekt journalføring jf. Journalføringsbekendtgørelsen. Jeg 
har kun givet udvalgte eksempler fra bekendtgørelsen, hvorfor jeg vil 
anbefale alle, der er i tvivl om reglerne, at læse bekendtgørelsen. Som 
medlem af Kost og Ernæringsforbundet og FaKD har man adgang til 
det online NCP-materiale. Udfyld formularen her: https://www.kost.
dk/faa-licens-til-encpt . 
Du kan endvidere finde forskelligt NCP-materiale til journalføring på 
https://www.kost.dk/viden-0.
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Kan man tabe sig af at drikke appelsinjuice? 
Frugtjuice er bredt anerkendt af mange 
europæiske sundhedsmyndigheder som 
gældende for én portion frugt ud af den 
daglige anbefaling. Et glas frugtjuice bidrager 
til en sund kost, bl.a. fordi frugtjuice 
indeholder vitaminer og mineraler, der er 
essentielle for et godt helbred. Et lille glas 
appelsinjuice på 100 ml indeholder 43 
kalorier, hvilket udgør ca. 2,2 % af den dagligt 
anbefalede mængde kalorier for en kvinde 
(2000 kcal). Appelsinjuice i moderate 
mængder bidrager derfor ikke til fedme. Men 
kan man ligefrem tabe sig af at drikke juice?  
 
Hvad siger videnskaben? 
Et nyt studie fra universitet i Hohenheim, 
Tyskland har undersøgt sammenhængen 
mellem indtaget af appelsinjuice og vægttab.1 
I studiet deltog 26 raske voksne, der tre gange 
om dagen fik serveret appelsinjuice svarende 
til 20 % af det daglige energibehov (1,3 liter 
om dagen). Den mængde er ti gange højere 
end det typiske indtag i Europa. 
 
Resultaterne viste overraskende, at et 
regelmæssigt indtag af appelsinjuice til de tre 
måltider førte til et tab af kropsfedt på 0,3 kg. 
Forskere bag undersøgelsen kalder det en 
”signifikant reduktion i kropsfedt”, og ifølge 
dem skyldes det, at deltagerne drak 
appelsinjuice til måltiderne og ikke som en 
snack til et mellemmåltid. Resultaterne skal 
bekræftes i flere og større undersøgelser, men 
antyder alligevel, at et dagligt glas frugtjuice 
ikke er årsag til overvægt. 
 
Minder appelsinjuice mest om sukkersødede 
drikke eller en appelsin?          
Appelsinjuice er minimalt bearbejdet og er 
                                                      
1 Hägele FA et al. (2018) High orange juice consumption with or 
in-between three meals a day differently affects energy balance 
in healthy subjects. Nutr Diab 8: 19-27 

ikke tilsat sukker. Faktisk er det forbudt ved 
ikke tilsat sukker. Faktisk er det forbudt ved 
europæisk lov at tilsætte sukker i frugtjuice. 
Indholdet af sukker, kulhydrater og fibre i 
juicen er naturligt og stammer fra hele 
frugten, som juicen er blevet presset af. 
Modsat sukkersødede drikkevarer indeholder 
appelsinjuice også mikronæringsstoffer. For 
hvert gram naturligt sukker, indeholder 
appelsinjuice 20 mg mikronutrienter. Derfor 
minder appelsinjuice mest om frugten, den er 
presset af. 

Fruktoseholdige fødevarer som appelsinjuice 
har oftest et relativt lavt GI, modsat den 
generelle opfattelse. Som det ses i tabellen 
herunder, er appelsinjuicens GI også tæt på 
den friske appelsins, hvilket igen skyldes 
produktets naturlige sammensætning, og at 
der ikke er tilsat sukker.  

Tabel: GI i fødevarer2 

Fødevare GI/100g 
Æble (frisk) 36+2 
Appelsin (frisk) 43+3 
Appelsinjuice lille (150ml) 50+2 
Banan (frisk) 51+3 
Sukkersødede drikkevarer 63-68 

 
Fruit Juice Matters 
Fruit Juice Matters er et non-branded og ikke-
kommercielt initiativ, der har til formål at 
informere ernæringsfaglige om de over-
raskende sundhedsfordele ved frugtjuice. Det 
gør vi ved at dele opdateret og relevant 
videnskabeligt materiale. 

Læs mere på www.fruitjuicematters.dk og 
følg Fruit Juice Matters på Facebook og 
LinkedIn

2 Atkinson RD et al. (2008) International Tables of Glycemic 
Index and Glycemic Load Values. Diabetes Care 31: 2281-2283. 
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FORSKNING

Tyggegummi mod 
mundtørhed efter 
strålebehandling
Af Julie Killerup Kaae, Læge, Ph.d.-studerende, 
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetsho-
spital, julie.killerup.kaae@rsyd.dk; Jesper Grau 
Eriksen, Professor, Overlæge, Afdeling for 
Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Univer-
sitetshospital, jesper@oncology.au.dk

Strålebehandling og hoved- og halskræft
I Danmark diagnosticeres der årligt ca. 1.600 
tilfælde af hoved- og halskræft, hvoraf ca.  
50 % af disse tilfælde primært behandles 
med stråleterapi [1]. Hoved- og halskræft kan 
i nogle tilfælde behandles med kirurgi alene 
eller som en kombination af kirurgi og strå-
leterapi. Optimeret strålebehandling (IMRT 
og VMAT) har de seneste 10 år forbedret 
prognosen for hoved- og halskræftpatienter 
markant, med en samlet 5-års overlevelse på 
omkring 70 %, hvilket betyder, at flere og 
flere patienter overlever deres kræftsygdom 
[1]. Desværre udvikler en stor del af disse 
patienter senfølger efter strålebehandlingen. 

Mundtørhed og nedsat spytproduktion
Den mest almindelige senfølge efter stråle-
terapi er mundtørhed [2]. Mundtørhed (også 
kaldet xerostomi) er per definition en subjek-
tiv følelse, og opstår som følge af bestråling 
og ødelæggelse af kirtelvævet i de store 
spytkirtler ørespytkitlen (glandula parotis), 
kæbespytkitlen (glandula submandibularis) 
og tungespytkirtlen (glandula sublingualis)). 
Strålebehandlingen gives hver dag som frak-
tioner på 2 Gy, 5-6 dage om ugen og samlet 
set i 5-7 uger med total dosis til tumorvævet 
på omkring 60-70 Gy. Hvis doserne til spyt-
kirtlerne bliver for høje, bliver stråleskaderne 
til spytkirtelvævet irreversible og mundtørhed 
bliver således til en kronisk tilstand for pa-
tienten. Den objektive nedsatte spytsekretion 
(kaldet hyposalivation) kan måles, og er tæt 
forbundet med mundtørhed [3]. 

Den normale spytsekretion for en rask person 
er 0,5-1 L spyt om dagen, og har en vigtig 
funktion i forhold til at beskytte og rense 

mundslimhinden og tænder [4]. Nedsat 
spytproduktion kan således medføre alvorlige 
tygge- og synkeproblemer inkl. underernæ-
ring, taleproblemer, udtalt cariesaktivitet og 
generelt smerter og ubehag i mundhulen [5]. 
Op imod halvdelen af alle patienter der har 
fået strålebehandling i hovedhalsområdet 
oplever, at de får udtalt mundtørhed som 
forringer deres livskvalitet, idet de bl.a. får 
problemer med at indgå i sociale sammen-
hænge grundet spise- og talevanskeligheder. 

Forskningsprojektet
Formålet med dette forskningsprojekt var at 
undersøge, om symptomer på mundtørhed 
kunne lindres ved at bruge et smagsløst 
og sukkerfrit tyggegummi i en måned for 
patienter der havde fået strålebehandling for 
hoved- og halskræft. Vi ville undersøge, om 
vi ved at øge spytsekretionen kunne forbedre 
disse patienters oplevelse af mundtørhed og 
derved øge deres livskvalitet. 

Forskningsprojektet var et randomiseret 
klinisk forsøg, som foregik på Onkologisk 
Afdeling, på Odense Universitetshospital, 
i perioden august 2016 til august 2018. 
Forsøgsperioden for den enkelte deltager 
strakte sig over en måned. Patienter der 
havde afsluttet strålebehandling for kræft i 
mundhulen (cavum oris cancer) eller svælget 
(oropharynx cancer), og som havde mund-
tørhed, blev inviteret til at deltage i projektet. 
Ved lodtrækning blev patienterne fordelt i 
to grupper: Arm A) Tyggegummi-gruppen 
og Arm B) Standard-gruppen. Arm A fik 
tyggegummi med hjem til en måned med 
instruktion om at bruge det fem gange 
dagligt og tygge i minimum fem minutter ad 
gangen. Arm B måtte ikke bruge tyggegum-
mi, og skulle fortsætte de sædvanlige rutiner 
til at lindre mundtørhed (såsom ekstra vand, 
mundgel og tyggetabletter). 

Ved første og sidste besøg i projektet blev 
den u-stimulerede og stimulerede spytse-
kretion målt ved en standardiseret spytop-

samling (sialometri) over fem minutter [4, 6]. 
Sialometri foregår ved, at patienten sidder 
stille, foroverbøjet og lader spyttet løbe ned 
i et forvejet plastikbæger (Figur 1). Spytse-
kretionen blev stimuleret med det sukkerfrie 
tyggegummi, som anvendes til at stimulere 
tyggeprocessen (mastikatorisk stimulus). 
Det normale ustimulerede spytflow (sekreti-
onshastighed) hos raske, ikke-medicinerede 
personer er over (>) 0,25 ml/min og det 
tyggestimulerede spytflow er over (>) 1,0 ml/
min. Ved meget nedsat spytsekretion er det 
u-stimulerede spytflow under (≤) 0,1 ml/min 
og/eller det stimulerede spytflow er under 
(<) 0,70 ml/min [7]. Stimuleret spytopsamling 
blev ikke fortaget for patienter i Arm B ved 
første besøg, for at undgå brug af tygge-
gummi i forsøgsperioden. 
Imellem de to spytmålinger udfyldte patien-
terne to forskellige livskvalitetsspørgeskema-
er, som begge var målrettede patienter med 
hoved- og halskræft. Det ene spørgeskema 
var det validerede EORTC QLQ-H&N35 (Euro-
pean Organisation for Research and Treat-
ment of Cancer), som består af 35 spørgsmål 
omkring forskellige hoved- og halsrelaterede 
problemer inklusiv mundtørhed [8]. Det 
andet spørgeskema var GRIX (Groningen 
Radiation-Induced Xerostomia), som består 
af 16 spørgsmål om mundtørhed (dag og 
nat) og sejt spyt (dag og nat) [9]. 

Resultater
Der blev inkluderet 109 patienter i forsøgspe-
rioden, og heraf gennemførte 91 patienter. 
Gennemsnitsalderen var 61 år (spredning 
34-80 år), og andelen af mænd udgjorde  
66 % (72 personer). Størstedelen havde 
afsluttet strålebehandling inden for to år 
(75 %), og alle var generet af mundtørhed i 
varierende grader; Lidt (56 %), Moderat  
(38 %) eller Svært (6 %). Mundtørheden 
blev vurderet og gradueret ved lægesamtalen 
forud for deltagelse i forsøget. 

En dagbog registrerede forbruget af tygge-
gummi for alle patienter i Arm A, og der blev 
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i gennemsnit brugt fire stykker tyggegummi 
om dagen i forsøgsperioden. Den anbefalede 
tyggetid var fem minutter, og 38 % tyggede 
i over 10 minutter ad gangen. Der blev ikke 
registreret nogen bivirkninger i forsøgsperi-
oden. 

Det u-stimulerede spytflow blev målt til et 
meget lavt niveau (<0,1 ml/min) for 47 % 
af patienterne i både Arm A og Arm B ved 
første besøg. Der var kun 13 % og 14 % i 
hhv. Arm A og Arm B, der havde et nor-
malt spytflow (>0,25 ml/min). Spytflowet 
ændrede sig markant ved stimulation med 
tyggegummiet (Figur 2). Ved det opfølgende 
besøg steg spytflowet for patienterne i Arm 
A fra 0,15 ml/min (ustimuleret) til 0,57 ml/
min (stimuleret) (p < 0,001), og tilsvarende 
stigning fandt sted i Arm B, hvor spytflowet 
steg fra 0,14 ml/min (ustimuleret) til 0,70 
ml/min (stimuleret) (p < 0.001). Der var ikke 
nogen forskel i den opnåede stigningen i 
stimuleret spytflow imellem de to arme (p = 
0.07), hvilket betød, at patienterne var lige 
gode til at øge deres spytflow, uanset om de 
havde fået tyggegummi en måned eller kun 
havde prøvet det en enkelt gang i forbindelse 
med spytopsamlingen. 

Alle spytprøverne blev efterfølgende testet 
på en lodret glasplade (Inclined Plane Test, 
IPC) [10], for at se, hvor sejt spyttet var 
før og efter stimulering med tyggegummi. 
Hastigheden på en spytprøve (50 µl) blev 
målt over distancen 0 til 5 cm. Sejt spyt løber 

langsomt, og bruger mere end 10 sekunder 
til at tilbagelægge 5 cm, mens mindre sejt 
spyt løber hurtigt og bruger mindre end 10 
sekunder. Ved det afsluttende besøg var der 
93 % patienter i Arm og 89 % patienter 
i Arm B, der havde mindre sejt spyt efter 
stimulation med tyggegummi.
 
Spørgeskemaerne blev besvaret af alle 
patienter før og efter forsøgsperioden, og 
viste, at symptomer på mundtørhed blev 
forbedret mest for de patienter der havde 
tygget tyggegummi i en måned. EORTC 
QLQ-H&N35 viste, at 38 % i Arm A oplevede 
en forbedring af deres følelse af mundtørhed 
efter en måned, mens det tilsvarende gjaldt 
for 19 % i Arm B. Om forbedringen i Arm B 
skyldtes placeboeffekt eller eventuel brug af 
tyggegummi (trods instruktion om afhol-
delse) er usikkert. Forskellen mellem de to 
arme var ikke statistisk signifikant (p = 0.27). 
Det andet spørgeskema, GRIX, viste også, at 
patienterne i Arm A oplevede en forbedring 
af deres symptomer med mundtørhed om 
dagen (p < 0.001) og om natten (p = 0.004), 
samt at generne med sejt slim blev mindre 
om dagen (p = 0.01). Der var ikke samme 
forbedring af symptomer i Arm B, og der 
kunne ikke påvises nogen signifikant forskel 
på resultaterne mellem de to arme. 

Konklusion 
Forskningsprojektet viste, at symptomer 
på mundtørhed og nedsat spytproduktion 
kunne forbedres ved at bruge tyggegummi. 

FORSKNING

Ansøgning om projektmidler hos Fagligt   selskab af Kliniske Diætister (FaKD)
Som noget nyt fra 2019 og frem har FaKD valgt at afsætte 
100.000 kr. årligt til ét eller flere udvalgte projekter. Med 
projektmidlerne ønsker FaKD at bidrage til at styrke de kliniske 
diætisters mulighed for at udvikle den diætetiske praksis og 
deres jobmuligheder igennem faglige, sociale, uddannelses-  
og forskningsmæssige projekter. 

Ansøgningsfrist
Ansøgningsperioden løber fra d. 1. august 2019 til d. 30. september 
2019. FaKDs bestyrelse vil vurdere, hvorvidt et projekt skal tildeles 
projektmidler i perioden d. 1. oktober 2019 til d. 1. november 2019. 

Offentliggørelse
Det offentliggøres hvilke(t) projekt(er) FaKD ønsker at støtte i løbet 
af november 2019 og de(n) projektansvarlige vil få direkte besked 
pr. mail. Herefter offentliggøres navn(ene) på projektet på FaKDs Face-
book-side og hjemmeside. 

Prioritering
FaKD vil i vurderingen af de modtagne ansøgninger lægge vægt på 
følgende; hvilke projekter, der kan skabe værdi for professionen, både 
i forhold til, hvorvidt projektet bidrager med ny viden og redskaber til 
den daglige praksis, men i høj grad også, hvilke projekter, der poten-
tielt kan føre til øget beskæftigelse for kliniske diætister.   
Større projekter prioriteres ikke nødvendigvis højere end mindre pro-
jekter – deres relevans og fremtidsperspektiv er i højere grad vigtigt. 

Note: Det omtalte tyggegummi blev kun produceret til dette studie, og produktet er derfor ikke i handlen. Tyggegummiet er altså 
ikke en integreret del af efterbehandlingen, da produktet ikke er tilgængeligt til udlevering endnu. Vi håber, at det kommer i 
handlen på sigt, til gavn for patienterne. 

Figur 1. 
Spytopsamling. 

Foto: Heidi Lundlundsgaard ©

Tyggegummiet kunne øge spytflowet og 
gøre spyttet mindre sejt for patienter der 
havde fået deres spytkirtler ødelagt ved 
strålebehandling, uanset om patienterne 
havde tygget i en måned eller ej. Der var en 
positiv og umiddelbar effekt ved at bruge 
tyggegummiet. Symptomerne på mund-
tørhed i dagligdagen blev dog markant 
forbedret for de patienter der havde anvendt 
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Ansøgning om projektmidler hos Fagligt   selskab af Kliniske Diætister (FaKD)
Krav
Minimum én af de projektansvarlige skal være medlem af Fagligt 
selskab af Kliniske Diætister. Ved forskningsprojekter skal der desuden 
indsendes min. én artikel til mulig publikation i et relevant videnska-
beligt tidsskrift, og FaKD skal angives som bidragsyder. Efter projek-
tets afslutning skal der yderligere udarbejdes en artikel til fagbladet 
Diætisten samt et oplæg på FaKD’s næstkommende årsmøde mhp. at 
orientere øvrige FaKD-medlemmer om projektets forløb, resultater, og 
hvad projektmidlerne er blevet anvendt til. Herudover forventes det, 
at den projektansvarlige indsender min. ét abstract til en international 
ernæringskongres, fx EFAD, ESPEN eller lignende kongres det nærvæ-
rende år, såfremt projektet er relevant herfor. Projekter skal også her 
præsenteres med FaKD som bidragsyder.  

Ansøgningsprocedure 
Alle ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema inkl. resumé samt 
vedlægge projektbeskrivelse og budget, som beskrevet i vejledningen 
”Ansøgningsprocedure for projektmidler hos FaKD”, som findes på 
www.kost.dk/viden-0. 

Såfremt dette ikke er medsendt, vil projektet blive afvist. 

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til det ovenstående bedes du kontakte bestyrelses-
medlem Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk

Figur 2. 
Ændringer i spytflow (ml/min) for ustimulerede  

(UWS) og stimulerede spytprøver opsamlet ved  

første besøg i forskningsprojektet (Visit 1) og ved  

opfølgning efter 1 måned (Visit 2). 

tyggegummi i en måned, sammenlignet med 
besvarelsen før forsøgsperioden, og denne 
positive forøgelse i livskvalitet er den vigtigste 
parameter. Det er underordnet hvor meget 
spytflowet stiger ved brug af tyggegummi, 
hvis ikke patientens opfattelse af mundtør-
hed forbedres og derved bidrager til en øget 
livskvalitet. Mundtørhed og nedsat spytpro-
duktion er stadig en hyppig og alvorlig bi-
virkning til den helbredende kræftbehandling 
i Danmark, og opsporing og håndtering af 
problemstillingen er et vigtigt element i den 
kliniske hverdag. 
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INSPIRATION OG VIDEN 

Hjerteforeningen anbefaler ikke  
længere fiskeolie som kosttilskud
Tidligere har Hjerteforeningen anbefalet fiskeolie i form af 
kosttilskud til alle hjertepatienter, men den anbefaling holder 
foreningen nu inde med. Ny forskning viser nemlig, at man 
ikke kan forebygge hjerte-kar-sygdomme ved at spise fiskeolie 
som kosttilskud. 

Fiskeoliekapsler beskytter ikke mærkbart mod hjerte-kar-sygdomme. 
Det er konklusionen på en række store forskningsprojekter, som har 
undersøgt sammenhængen mellem at tage et dagligt tilskud af ome-
ga-3-fedtsyrer og forekomsten af hjerte-kar-sygdomme. På den bag-
grund har Hjerteforeningen ændret sin anbefaling om fiskeolietilskud. 

Spis fisk fremfor fiskeolietilskud 
I stedet for kosttilskuddet anbefaler foreningen, at hjertepatienter 
spiser en hjertesund kost med fokus på mange grøntsager, frugt, fuld-
korn og fisk, så behovet for omega-3 fedtsyrer bliver dækket via ko-
sten. Hovedbudskabet er, at alle bør spise 350 g fisk om ugen, hvoraf 
de 200 g bør være fede fisk, for at forebygge hjerte-kar-sygdomme. 
For hjerte-kar-patienter bør andelen af fede fisk være 300 g. 

Anbefalingerne vedrører kun hjerte-kar-sygdomme og forholder sig 
altså ikke til andre eventuelle gavnlige effekter af fiskeolietilskud, som 
fx ved leddegigt.

Kilde: hjerteforeningen.dk

Et nyt studie konkluderer, at et øget indtag af grøntsager, 
frugt og juice muligvis nedsætte risikoen for nedsat subjektiv 
kognitiv funktion. 

Studiet er lavet af en forskergruppe på Harvard University, heriblandt 
Professor i Epidemiologi og Ernæring, Walter Willett. 

Undersøgelsen er baseret på ca. 28.000 mænd med en sundheds-
faglig uddannelse, som er blevet fulgt i 26 år. I løbet af studiet er der 
blevet indsamlet oplysninger om deltagernes kostvaner via et semi- 
kvantitativt fødevarefrekvensspørgeskema. 

Oplysninger om deltagernes kostvaner er indsamlet hvert fjerde år. 
Information om deltagernes kognitive funktion blev hentet ad to om-
gange i løbet af studieperioden via et selvadministreret spørgeskema. 
Forfatterne justerede desuden for deltagernes totale energiindtag og 
en række ikke-ernæringsmæssige faktorer.

Forfatterne fandt frem til, at et relativt højt indtag af grøntsager, frugt 
og frugtjuice var associeret med signifikant lavere odds for at udvikle 
moderat til dårlig SCF sammenlignet med et mindre indtag. Der var 
justeret for alder, deltagernes totale energiindtag og ikke-ernærings-
mæssige faktorer. 

Studiet har dog en række begrænsninger. Information om både 
eksponering og udfald er selvrapporteret. Selvrapporterede data er 
notorisk kendt for at være fejlbehæftede, fordi de kan give anledning 
til bias. Studiepopulationen er desuden af meget homogen karakter, 
hvorfor studiets generalisérbarhed kan være nedsat. Studiet er end-
videre observationelt, og kausalitet kan derfor ikke fastslås. Studiets 
resultater bør derfor bekræftes af andre studier. 

Find studiet af Yaun et al., Long-term intake of vegetables and fruits 
and subjective cognitive function in US men (2017), her:  
http://n.neurology.org/content/92/1/e63 

Hjerteforeningens anbefaling

n   Fiskeolietilskud anbefales ikke til raske eller personer i højrisi-
ko for hjerte-kar-sygdom også selv om man ikke spiser fisk.

n   Hjerteforeningen anbefaler, at alle spiser 350 g fisk om 
ugen, hvoraf de 200 g bør være fede fisk.

n   Hjerteforeningen anbefaler, at hjerte-kar-patienter spiser sig 
til omega-3-fiskeolier gennem kosten. Anbefalingerne er 
350 g fisk pr. uge hvoraf de 300 g bør komme fra fede fisk.

n   Til behandling af tilstand med forhøjede triglycerider i blodet 
(hypertriglyceridæmi) anbefales stadig et tilskud af 2-4 g 
omega-3-fiskeolie pr. dag

Nyt studie om frugt 
og grønts effekt på 
kognitiv sundhed

Illustration: Benedikte Hansen
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Min diætistdag

MIN DIÆTISTDAG

Allis Bek, klinisk diætist, Mad og 
Måltid, Horsens Kommune,  
abeb@horsens.dk

Mad og Måltid i Horsens Kommune 
havde glædet sig længe til at få deres 
”egen diætist”, da jeg for knap et 
år siden startede i den nyoprettede 
stilling som klinisk diætist i Horsens 

Kommunes køkkenorganisation. Køkkenerne producerer mad til 
kommunens i alt 14 plejecentre og leverer madservice til hjemme-
boende. Plejecentrene har 24 afdelinger og ca. 560 beboere. Jeg er 
ansat under funktionslederen i Mad og Måltid, dels med opgaver i 
køkkenorganisationen og dels med opgaver i forhold til ernæringsind-
satser i plejeboligerne. 

Med i Ernæringsudviklingsgruppen med to daglige ledere fra 
plejeboligerne 
Horsens er en større kommune (ca. 90.000 indbyggere) og har som 
én af få kommuner i landet valgt at bruge Den Danske Kvalitetsmodel 
(DDKM) som kvalitetsudviklingsmodel. Med hensyn til standarderne 
for ernæringsscreening og –planer valgte kommunen at bruge Nu-
tritional Risk Screening-modellen (NRS 2002), jf. Sundhedsstyrelsens 
vejledning om screening og behandling af patienter i ernæringsmæs-
sig risiko. Denne model er ikke udviklet til anvendelse i kommunerne. 
I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommunerne anvender 
regelmæssig vejning og Ernæringsvurderingsskema (EVS) i forbindelse 
med ernæringsscreening og -indsatser til beboere i plejeboliger samt 
modtagere af madservice.   

Ét af mine første fokusområder var at argumentere for, at Horsens 
Kommune skulle ændre sin ernæringsscreeningmetode til at foretage 
regelmæssig vejning og benytte EVS ifm. sine borgere.

Det syntes funktionsledelsen lød som en god ide, og besluttede at 
nedsætte en arbejdsgruppe bestående af undertegnede og to daglige 
ledere fra plejeboligerne. Gruppens opgave er at udarbejde forslag 
til ændrede dokumenter på området fx retningsgivende dokumen-
ter, indsatsbeskrivelser, instrukser samt at komme med oplæg til 
implementering, bl.a. ændringer i omsorgssystemet/journalsystemet, 
information, undervisning og oplæring. Det er netop besluttet, at 
gruppens forslag skal implementeres i plejeboligerne i efteråret 2019. 

Udviklingsgrupperne indenfor køkkenområdet 
Horsens Kommune blev i 2007 til én kommune, sammensat af tre tid-
ligere kommuner. Derfor har der tidligere været tre sundhedscentre i 
kommunen med hver sin køkkenorganisation. Køkkenerne fusionere-
de og blev til én organisation i 2014 med én funktionsleder. Siden har 
der været meget fokus på omlægning til økologi og harmonisering 
af kosttilbuddet i hele kommunen med bl.a. fælles menuplaner og 
opskrifter. Jeg deltager i denne udvikling sammen med funktionsle-
deren og de fire daglige ledere af køkkenerne. I øjeblikket er vi i gang 
med at omlægge ”Kost til småtspisende” samt udvikle kvaliteten af 
dysfagi-kostformerne og næringsberegne opskrifter.  

Udover de to store udviklingsområder er der også mange andre dag-
lige opgaver, fx deltagelse i møder med køkkenerne, måltidsværter 
og afdelingsledere i de enkelte afdelinger i plejecentrene, sparring og 
rådgivning af køkken- og plejepersonale vedrørende enkelte beboere 
med ernæringsmæssige udfordringer. Derudover oplæg på persona-
lemøder om ernæring, mad og måltider samt møder med tværfaglige 
samarbejdspartnere. 

Mine opgaver er mangeartede med forskellige udfordringer, og kræ-
ver ikke mindst et godt tværfagligt samarbejde for at kunne lykkes 
med kontinuerligt at forbedre kvaliteten af ernæringsindsatser, mad 
og måltider for borgerne i Horsens Kommune.  

!!!
Vær med til at øge kendskabet til lige netop dit arbejdsområde

Klummen MIN DIÆTISTDAG er for alle, og redaktionen opfordrer til, at vi kommer ud i alle krinkelkroge af både faget og landet. 
Har du lyst til at fortælle om netop DIN DIÆTISTDAG? Så send en mail til redaktor@diaetist.dk.

33



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.

Kronisk sund – Lægens 3-trinsplan mod autoimmune sygdomme 

Af læge Pia Norup
 
For højt eller for lavt stofskifte, tarmbetændelse, psoriasis, leddegigt og sklerose er kroniske, 
autoimmune sygdomme, som opstår, fordi immunforsvaret går til angreb på kroppens eget væv. 
Men ved at ændre kostvaner kan sygdommene få et langt fredeligere forløb – og i nogle tilfælde 
holdes nede.

I bogen afslører læge Pia Norup sin 3-trinsplan mod autoimmune sygdomme og forklarer, hvor-
for fx brød, bønner og tomater kan få ovenstående sygdomme til at blusse op. 

Sammen med de to madeksperter Henrik Riber og Jesper Mikkelsen har hun sammensat en 
komplet kostplan til en uge med mad, der beroliger immunforsvaret og hermed dæmper syg-
dommene. Planen kan også hjælpe mennesker med forstadier til autoimmune sygdomme, fx 
diffuse ledsmerter og fordøjelsesbesvær.
 
Bogen bygger på de samme principper, som Pia Norup anvender i TV 2s serie Kan man spise sig 
rask?, der havde premiere på sin 2. sæson i januar 2019. I 1. sæson skabte Norup og medværten 
Umahro Cadogan flotte resultater med otte kronisk syge mennesker, der spiste og trænede sig 
til et nyt symptomfrit liv på 12 uger.
  
Vejl. pris: 270 kr.
Udkommet december 2018 på Politikens Forlag.

Spis dig uden om type 2-diabetes med Sense 

Af Suzy Wengel, Lisa Heidi Witt & Susanne Elman Pedersen

Antallet af mennesker med type 2-diabetes blev mere end fordoblet mellem år 2000-2016, og 
alt tyder på, at den eksplosive vækst vil fortsætte. Denne bog fortæller, hvordan det er muligt at 
opnå et normalt blodsukker med helt almindelig mad og sund fornuft. 

Metoden og de 45 nemme, velsmagende retter i bogen er resultat af et målrettet samarbejde 
mellem erfarne diætister fra Diabetesforeningen og Suzy Wengel, hvis slanke- og livsstils-princip-
per danner fundament i den såkaldte Sense-metode. Opskrifterne er udviklet med baggrund i de 
officielle anbefalinger og kostråd, men så blodsukkervenligt som muligt.

Ud over opskrifterne og Sense-principperne indeholder bogen et lægeligt afsnit om prædia-
betes, forfattet af professor i organisk kemi ved Syddansk Universitet, Jesper Wengel, og læge 
Anne Haghfelt.

240 sider. Vejl. pris: 270 kr.
Udgivet i januar 2019 på Politikens Forlag.

NYE BØGER
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KALENDER ’19
Hold dig opdateret på arrangementer og kurser på www.kost.dk/fakd

6-7/5-19: Livsstilsinterventioner hos personer med psykiatriske diagnoser

På dette 2-dages kursus kan du få et indblik i de udfordringer, der kan være ved livsstilsæn-
dringer hos personer med psykiatriske diagnoser. Kurset omhandler bl.a. hvilke bivirkninger 
medicin kan have på krop og kost, og hvilke diagnoser man som behandler kan støde på.

Kurset er henvendt til professionsbachelorer i ernæring og sundhed og kliniske diætister. Du 
kan være ansat i regionen, kommunen eller være privatpraktiserende, men grundlæggende 
er kurset for dig, der arbejder med kostplanlægning og livsstilsinterventioner til borgere, 
klienter eller patienter med psykiatriske diagnoser.

Tid:       Begge dage 9.00-15.00
Sted:     UCSYD, Kolding, Dyrehaven 9
Pris:      2.100 kr. inkl. frokost og snacks.
Tilmelding:  Info og tilmelding findes på kost.dk/fakd 

10/5-19: DSKE årsmøde i klinisk ernæring 2019 
Mødet er tværfagligt og arrangeret primært for læger, sygeplejersker, kliniske diætister og 
cand. scient’er i klinisk ernæring.
Tid: 8.30-16.00
Sted:      Hotel Marselis, Strandvejen 25, Aarhus 
Tilmelding: Senest 8. april på dske.dk

31/8-3/9-19: ESPEN Congress: ’Nutrition - A Highway to Health’ 
Mød førende internationale forskere, udvid dit netværk og få en stor dosis faglig inspirati-
on på den 41. ESPEN-kongres 2019. I år afholdes den i Krakow, Polen, med POLSPEN (The 
Polish Society for Parenteral, enteral Nutrition and Metabolism) som vært.
Sted:  Krakow, Polen 

1-2/11-19: EFAD-konference 2019 
På EFAD’s 12. konference får du mulighed for at videndele med andre fagfolk og få masser 
af ny ernæringsfaglig inspiration. 
I år er der, blandt mange spændende emner, fokus på tværfagligt samarbejde og pa-
tient-centreret pleje.
Sted: MOA Mercure Hotel i Berlin 
 

Tre-dages kursus i Irritable Bowel Syndrome & FODMAP Diagnostisering, 
behandling og ernæring (herunder Low FODMAP diæten)

Datoer:  8/4, 29/5 og 21/6 2019
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-med-

lemmer: 5.500 kr.
Tilmelding:  Til Louise Rasmussen, lr@diaetist.dk
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Fødevarer til særlige medicinske formål. Information til sundhedsfagligt personale.               www.nestlehealthscience.dk

Vi har udviklet RESOURCE® til patienter 
med sygdomsrelateret underernæring, 
eller til dem som risikerer sygdomsrelateret 
underernæring – en omfattende serie af 
videnskabeligt fremstillede produkter, som 
er beregnet til at give næring og energi til 
patienter med forskellige behov. For at de 
kan få det så godt som muligt.

... kan       støtte         

NÅR DU SKAL BRUGE EKSTRA KRAFT

Når appetitten og vægten svigter ...
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