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Kære medlemmer.

Tænk, at vi allerede står overfor vores generalfor-
samling GF20. Det betyder, at der er gået to år, 
siden vi blev sammenlagt med Kost og Ernæ-
ringsforbundet. 

I de to år er medlemstallet steget, og flere kliniske 
diætister er blevet valgt til tillidsrepræsentanter 

end tidligere. Stemningen på kontoret i sekretariatet er rigtig god. På 
generalforsamlingen vil jeg berette om alt det, der er sket i årene, der er 
gået siden sidste generalforsamling. Så skynd jer at tilmelde jer GF 2020, 
så I kan høre om FaKDs kampe og succeser gennem årene.

OK21 er nu også i fuld sving, og jeg håber jeres tillidsrepræsentanter har 
indsendt kravsindsamling til Kost og Ernæringsforbundet. Det er netop 
nu, at vi som faggruppe inviteres med til ”festen”, hvor Sundhedskar-
tellet forsøger at indfri vores ønsker, krav og håb for vores arbejdsliv og 
vores overenskomster.
Vi skal ikke holde os tilbage, selvom vi måske ikke er dem, der råber 
højest. Vi må f.eks. ligesom sygeplejerskerne og bioanalytikerne kræve og 
håbe på forbedringer på vores overenskomstområde.

Når vi nu er ved håbet… Håb er forventningen om, at noget ønsket må-
ske vil indtræffe. I nutiden kan vi ikke vide, hvad der vil ske i fremtiden, 
og håb er en basal menneskelig livsstyring. Det er også en styring i FaKD. 

Håbet om at holde FaKD kørende med fuld damp og dedikering til 
diætistfaget kræver, at der er en bestyrelse i FaKD, der styrer os fremad. 
Så det er nu, du skal stille op til en plads i bestyrelsen, for det er nu, du 
kan vælges. Vælges du af medlemmerne, kan du blive en del af FaKDs 
bestyrelse og være med til at arbejde for vores mission og visioner, bane 
vejen for netværk og partnerskaber og kæmpe for, at vores indsatser 
lykkes. Fremtiden ligger foran os, og vi har selv en KÆMPE indflydelse på 
udfaldet. Jo flere medlemmer vi er, og jo bedre kontakt og dialog vi har 
mellem FaKD og jer medlemmer, jo mere vil I opleve resultater, der skaber 
værdi for jer og vores fag. 

Jeg er SÅ stolt af det brand, FaKD stadig bærer, som mange medlemmer 
har været medkæmpere for. Jeg ser lyst på fremtiden, men det er væ-
sentligt, at vi har en fuldtallig bestyrelse for at kæmpe videre for jer. 

Derfor håber jeg, vi ses til november, hvor I bl.a. skal vælge FaKDs besty-
relse. Se listen over kandidater på kalendersiden bagerst i bladet.

Kærlig hilsen Mette

PS. I bladet er der et mindeord om en fantastisk person, Ulla, som 
tidligere også var en fighter for diætistfaget. Alle kræfter er små frø, som 
vi lader vokse og arbejder videre med og høster frugter af. Noget tager 
længere tid end andet, men alle positive energier baner vejen for, at 
indsatserne kan lykkes. Vores tanker og medfølelse går til Ullas familie.

Kendt fortid og ny fremtid i FaKD
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Som forældre vil man gerne, at ens børn får rigtig 
mad, af gode råvarer. At spise ordentligt er en del 
af alt det, som vi lærer dem. Det er en god leveregel, 
for alle børn fortjener rigtig mad, uanset om de 
behøver sondeernæring eller ej. 

Derfor er vi glade for at kunne præsentere 
Isosource® Junior Mix, en sondeernæring som 
indeholder rigtige fødevareingredienser* så 
som kylling*, ferskenmos, ærter*, bønner* og 
appelsinjuice. Sondeernæring baseret på rigtig 
mad kan føre til forbedret tolerance.1 Og så kan 
det berolige forældre, som vil sit barns bedste.

NYHED!
TIL BØRN

FRA 1 ÅR

ÆGTE MADGLÆDE

For sundhedsfagligt personale

Isosource® Junior Mix er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge eller diætist. Sondeernæringen kan 
anvendes som eneste kilde til ernæring fra 1 år.  *Rehydreret kyllingekød og grøntsager. 

Reference 1. Samela K, et al. Transition to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients 
in Pediatric Patients With Intestinal Failure. Nutr Clin Pract. 2017;32(2):277–281.

Nestlé Health Science, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 KBH S www.nestlehealthscience.dk

2008_Annons_JuniorMix_190x277+5_DK.indd   12008_Annons_JuniorMix_190x277+5_DK.indd   1 2020-08-28   15:562020-08-28   15:56



Uddeling af projektmidler 
2019 og 2020
Af Christian Antoniussen, bestyrelsesmedlem

Fra 2019 har FaKDs bestyrelse besluttet, at der årligt skal udloddes 
100.000 kr. til ét eller flere faglige, sociale, uddannelses- eller forsk-
ningsmæssige projekter. Med projektmidlerne ønsker FaKD at styrke 
de kliniske diætisters mulighed for at være medvirkende til at udvikle 
den diætetiske praksis samt forbedre diætisternes jobmuligheder. 

Ved den første ansøgningsperiodes afslutning september 2019 havde 
FaKD modtaget seks ansøgninger om støtte til meget forskellige, men 
alle fagligt relevante projekter. 
På baggrund af ansøgningerne besluttede FaKDs bestyrelse at støtte 
et forskningsprojekt initieret af klinisk diætist og cand.scient. i klinisk 
ernæring, Charlotte Rud. Charlotte er ph.d.-studerende på Aarhus 
Universitetshospital, hvor hun med sit ph.d.-projekt undersøger 
virkningen af forskellige tilskudsdrikke på salt- og proteinabsorptionen 
hos patienter med ileostomi. 

Det forventes, at projektets resultater kan være medvirkende til styrke 
diætbehandlingen af denne patientgruppe og herved forbedre patien-
ternes ernærings- og væskestatus samt livskvalitet. 

Når projektet er afsluttet, vil resultaterne blive publiceret og efterføl-
gende præsenteret for FaKDs medlemmer på et årsmøde. 

I år kan medlemmer af FaKD igen søge om økonomisk støtte til et 
fagligt, socialt, uddannelses- og/eller forskningsmæssigt projekt. 
Ansøgningsperioden løber fra 1.9. til 31.10., og der skal, som en del 
af ansøgningen, indsendes et ansøgningsskema, et budget og en 
projektbeskrivelse, der beskriver projektets formål, baggrund, metode, 
forventede resultater m.m. Ansøgningen om projektmidler skal 
sendes til bestyrelsesmedlem Louise Rasmussen lr@diæstist.dk. Alle 
ansøgere vil få svar på deres ansøgning i perioden 1.-16. november 
2020. Yderligere information om uddelingen af projektmidler og krav 
til ansøgningen kan findes på www.kost.dk/projektmidler-fakd-2020. 
Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Louise Ras-
mussen på ovenstående mailadresse.

FaKDs bestyrelse håber, at så mange medlemmer som muligt vil gøre 
brug af denne mulighed. 

K O R T  N Y T

Vi har mistet en god ven og en kær kollega. 
Ulla sov stille ind, omgivet af sin mand Jan og 
sin familie, den 24. juli 2020, efter at hun i en 
kortere periode havde kæmpet bravt med en 
kræftdiagnose. 

Ulla gik på efterløn i 2016 efter ca. 40 års 
arbejdsliv. Efter endt diætistuddannelse i 
1983 arbejdede Ulla på Diakonissestiftelsen 
og Frederiksberg Hospital. Senere kom hun til 
Herlev Hospital og var her tilknyttet nefrologisk 
afdeling. I 2003 flyttede Ulla til Rigshospitalet, 
nefrologisk afdeling og var ansat her, indtil 
hun gik på efterløn. 
Ulla var meget respekteret af alle faggrupper, 
og patienterne havde stor glæde af hendes 
omfattende viden indenfor nyrespecialet. Hun 
formidlede altid vejledning med stor empati 
og hensyn til den enkeltes behov og formåen. 
Hendes målrettede nysgerrighed betød, at hun 
altid var opdateret indenfor sit speciale. 

Ulla gjorde et stort arbejde for Nyreforeningen 
med udvikling af undervisningsmateriale og 
var med til at udgive en kogebog til gavn for 
patienterne. Ulla underviste alle faggrupper fra 
sosu-assistenter til læger, og mange stude-
rende har i deres praktikforløb hos Ulla haft 
gavn af hendes store viden om ernæring og 
nyrespecialet.

Ulla var nærværende, lyttende, reflekterende 
og altid positiv, hvilket alle omkring hende nød 
godt af; ikke mindst os diætister der var heldi-
ge at arbejde sammen med hende. Hun havde 
altid overskud til at give et godt råd både i 
faglige og private sammenhænge.
Politik og fagpolitik havde også Ullas interesse. 
I 80’erne sad hun med i bestyrelsen for Diæti-
sternes interesseforening under Økonomafor-
eningen (nu Kost og Ernæringsforbundet), da 
diætistfaget var nyt, og de fagpolitiske bølger 
gik højt. I de senere år har hun sammen med 

sin mand været fast deltager på Folkemødet 
på Bornholm, og Folkeuniversitetet benyttede 
de ligeledes flittigt i årenes løb. Igennem hele 
sit liv har Ulla rejst meget, og her var det også 
hendes nysgerrighed, der førte hende og hen-
des mand til de mest eksotiske steder i verden 
for at opleve, hvordan livet også kan leves.
Vores tanker går til Ullas mand Jan og Ullas 
familie. Æret være Ullas minde, du vil altid 
være savnet. 
Mange kærlige hilsner fra dine tidligere diæ-
tistkolleger fra tiden på Herlev Hospital - 
Bente Kirkeskov Nielsen, Lisbeth Flyr, Ketty 
Honoré og Linda Trae Hertz.

Mindeord for  
Ulla Mosegaard Jakobsen
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Generalforsamling i FaKD 
6. november 2020
Dette er den første generalforsamling som Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost og Ernæringsforbundet. Derfor er forløbet 
op til og selve generalforsamlingen lidt anderledes end de tidligere. Ifølge de nye vedtægter, som medlemmerne vedtog ved sam-
menlægningen med Kost og Ernæringsforbundet i 2018, er der nu generalforsamling hvert tredje år, og første gang er her i 2020.

Tid:  Fredag den 6. november 2020 kl. 16.00-19.00.
Sted:  Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 4. sal, 2300 Kbh. S (Kan omlægges til virtuelt møde om nødvendigt)
Hvem:  Alle medlemmer af FaKD (gratis)

Program:

16.00-16.10: Velkommen v. FaKDs formand Mette Theil

16.10-16.15:  Valg af referent og ordstyrer

16.15-16.40:  Bestyrelsens årsberetning

16.40-17.00:  Fremlæggelse af regnskab 

17.00-17.20: Afstemning om eventuelt indkomne forslag til vedtægtsændringer

17.20-17.50:  Valg af bestyrelse for de kommende tre år

17.50-18.00: Evt. 

18.00-19.00:  Middag og underholdning 

Fristen for forslag til vedtægtsændringer er udløbet. 

 Indkaldelse med dagsorden og eventuelle forslag til vedtægtsændringer samt information om  
opstillede kandidater udsendes til medlemmerne inden 1.10.2020.
 
Information om kandidaturer uploades på Kost og Ernæringsforbundets/FaKDs hjemmeside og SoMe inden 1.10.2020.  
Det er ikke muligt at kommentere på opslag på SoMe.

OBS! Tilmeldingsfrist til generalforsamlingen senest 6.10.2020 på post@diaetist.dk 
Vi håber, at rigtig mange møder op! 

Venlig hilsen bestyrelsen

K O R T  N Y T

!HUSK
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Klinisk diætist Johnna Bork Christensen synes, det er vigtigt at 
bruge en del af sin arbejdstid på at være tillidsrepræsentant. 
Johnna er en af de syv tillidsrepræsentanter (TR) i Danmark, 
der både er uddannet klinisk diætist og også har en lignende 
jobfunktion som de kolleger, hun er TR for. Den fagfaglige 
ballast giver hende indsigt og argumenter, som bidrager til at 
skabe de bedste arbejdsvilkår for hendes diætistkolleger.

”Jeg har været bisidder for mine kolleger i mange år, når der var 
møder, der krævede et par ekstra lyttende ører, men valgte først at 
stille op som TR for fem år siden. Jeg er glad for, at jeg blev valgt, for 
jeg synes, det er meget betydningsfuldt, at vi som diætister også i det 
organisatoriske og politiske felt bliver mest muligt synlige og bruger 
muligheden for at få medbestemmelse. Der blev samtidig valgt en 
TR-suppleant, klinisk diætist Sofie Wendelboe, hvilket jeg vil anbefale, 
så der er mulighed for sparring.

Jeg er TR for ni kliniske diætister fordelt på fire sjællandske hospitaler
(Roskilde, Køge, Næstved, Nykøbing F.) organiseret under den samme 
ledelse på SUH. For at man kan vælge sin egen fagfaglige TR, altså for 
vores vedkommende en klinisk diætist, kræver det, at der er minimum 
fem kliniske diætister, men disse må gerne være fordelt på forskellige 
arbejdspladser. 

Ud over det helt centrale fagprofessionelle arbejde med rådgivning og 
vejledning omkring ernæring, synes jeg, det er vigtigt også at arbejde 
for, at vi har de bedste arbejdsvilkår. Vi er en meget lille faggruppe, og 
vi er ofte meget alene i vores jobfunktion. Og vi kan nemt blive glemt 
mellem de store faggrupper. Derfor er det betydningsfuldt, at vi som 
gruppe har en TR, der har et indgående kendskab til vores profession 
og arbejdsfunktioner.

Ingen røde faner
Som TR står jeg ikke med de røde faner eller går rundt og finder 
fejl eller brokker mig. Tværtimod, så medvirker jeg til at facilitere en 
god samarbejdsånd med andre faggrupper, for i sig selv er vi kliniske 
diætister en meget lille gruppe, som nemt bliver overhørt i det store 
univers. Men som TR bliver jeg inviteret ind i sammenhænge, hvor 
medarbejdere og ledere på alle niveauer lytter, og også efterfølgende, 
f.eks. i mødereferater, som når rundt på alle niveauer i regionen, kan 
man læse, at der var en klinisk diætist med om bordet. Ved at være 

synlige på skrift og i tale skaber jeg kendskab til diætistfunktionen, og 
jeg tror på, at vi også ved synlighed kan få bedre vilkår. Det gælder 
måske især der, hvor diætisterne ikke har en leder som diætist. Som 
TR, der også er klinisk diætist, er jeg klædt godt på til at varetage 
mine kollegers interesser, både mono- og tværfagligt. Jeg har indsigt 
i kollegernes arbejde og deres vilkår og ønsker, og jeg mærker selv i 
den daglige kliniske praksis, hvor skoen trykker. Det øger både min 
kampgejst og motivation for at forhandle bedre vilkår for os som 
gruppe eller enkeltpersoner. Det er ikke altid, vi opnår det ønskede re-
sultat, f.eks. i lønforhandlinger, men i det mindste inviteres vi med ind 
i forhandlingerne og kan aktivt arbejde for at få vores del af kagen.

Som TR er jeg bl.a. med til at forhandle løn og deltager i møder i 
organisationen (MED-udvalg), er bisidder for kolleger og helt aktuelt 
deltager jeg i forbundets møder om OK21.

Kurser og løn
TR-funktionen giver løntillæg – men det giver også noget i sig selv at 
arbejde som TR, for jeg får kendskab til og indsigt i hele organisati-
onens udfordringer og sammenhænge. Det har bestemt betydet en 
opkvalificering at arbejde som TR, bl.a. med deltagelse i de kurser, 
KE arrangerer. Funktionen varetages i min arbejdstid, og tidsforbru-
get svinger fra nogle timer om måneden til et par dage, hvis der er 
mange forhandlinger, møder og kurser. Tidsforbruget aftales med min 
ledelse. 
  
Jeg synes, det øger min arbejdsglæde også at få lov at være en slags 
vagthund, der ikke bare går rundt og brokker, men bliver hørt aktivt 
og konstruktivt, og formentlig mere end hvis jeg kun helligede mig 
mit kliniske arbejde, fordi jeg som TR har adgang til nogle kanaler og 
udvalg, tæt på beslutningstagerne og en etableret kommunikationsvej.  

Hjælp at hente
Kost og Ernæringsforbundet er en meget hjælpsom sparringspartner, 
så er jeg rådvild eller mangler bistand, kontakter jeg dem i alle slags 
aspekter. Det er meget hjælpsomt ikke at føle, at jeg står alene. Vi 
vil gerne være flere og få skabt et godt netværk, så meld dig endelig 
som TR. Tøv ikke med at skrive til os*, hvis du har spørgsmål, og vi 
kan også ringes ved, hvis du vil have nogle synspunkter her uddybet.

*Johnna: jbci@regionsjaelland.dk og Sofie: asjg@regionsjaelland.dk

Derfor skal du blive 
tillidsrepræsentant 
for dine kolleger

K O R T  N Y T

Interview med 
klinisk diætist Johnna Bork 
Christensen, Klinisk Onko-

logisk Afdeling og Palliative 
Enheder, Sjællands Universi-
tetshospital (SUH) Roskilde. 

 jbci@regionsjaelland.dk
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K O R T  N Y T

FaKD og den svære overvægt

Af Trine Klindt, næstformand

Den verserende debat om, i hvilket om-
fang og hvordan vi som sundhedsvæsen/
sundhedsfaglige skal tilbyde behandling og 
vejledning til personer med svær overvægt, 
handler om ENTEN vægttab som mål ELLER 
ikke vægttab som mål. FaKD kan og skal ikke 
vælge side ift. et emne med så stor komplek-
sitet. I alle tilfælde skal patientens/borgerens/
klientens historik, livssituation, komorbiditet, 
fysiologi, sociologi og psykologi altid tages i 
betragtning.
Som specialister anerkender vi, at svær over-
vægt er en risikofaktor både ift. udvikling af 
sygdom og selve sygdomsforløbet. Vi aner-
kender ligeledes, at det er svært at tabe sig 
– i nogle tilfælde umuligt og i andre tilfælde 
muligt til en vis grad. Vi ved, at et væsentligt 
vægttab opnås for nogle personer med svær 
overvægt – også på den lange bane. Vejen til 
dette kan dog variere, og det, der virker for 
den ene, virker ikke nødvendigvis for den an-
den. For andre er et vægttab måske slet ikke 
hensigtsmæssigt for livskvaliteten, selvom 
overvægten er en stor risikofaktor. 

Men for nogle personer med svær overvægt 
er et betydeligt vægttab altså muligt, måske 
nødvendigt for overlevelse, og set fra et sam-
fundsøkonomisk perspektiv er det også ønske-
ligt. Bl.a. derfor mener FaKDs bestyrelse at: 

n   der fortsat bør forskes i metoder til opnå-
else af varigt vægttab for personer med 
svær overvægt,

n   der fortsat skal evalueres på nuværende 
indsatser og behandlingsstrategier,

n   vi fortsat skal turde tale om svær overvægt 
som et samfundsmæssigt problem – ofte 
med en samfundsmæssig årsag og et 
personligt problem – ofte med kulturelle 
socioøkonomiske og/eller arvelige årsager,

n   vi fortsat skal forsøge at forebygge udvik-
lingen af svær overvægt samt behandle 
med de på et givent tidspunkt bedste 
behandlingsmetoder, der findes. 

Som faggruppe er vi diætister ikke altid 
enige, ligesom vi ved, at alle læger eller 
psykologer heller ikke er enige med egne 
fagfæller i den aktuelle debat. Vi kommer fra 
forskellige kulturer, med forskellige erfarin-
ger og har forskellige behandlingsmulighe-
der – alt efter om vi er privatpraktiserende, 
kommunalt-, regionalt- eller privatansat. Men 
vi arbejder alle for at forebygge udviklingen 
af svær overvægt samt styrke behandlingen 
af personer med svær overvægt. Vi bliver 
hele tiden klogere på bl.a. fysiologien og 
psykologien bag overvægten samt brugbare 
vejledningstilgange, så vi opnår den bedste 
behandling til den rette patient. 
Vi lærer af hinanden – af andre kolleger, af 
videnskaben og af patienterne/borgerne/
klienterne.

Vi mener ikke, løsningen er, at personer med 
svær overvægt ikke må opnå vægttab, bare 
fordi vores nuværende tilgange, behandlings-
metoder og forløb ikke er tilstrækkeligt gode 
til, at alle personer med svær overvægt opnår 
varigt vægttab. Vi ønsker derimod at arbejde 
for, at der sikres lige tilbud i hele landet af 
høj kvalitet og med langvarig effekt for per-
soner med svær overvægt, og at samfundet 
og industrien også vil bidrage med forebyg-
gende tiltag. 

Vi er på vej, og måske er vi ikke engang 
halvvejs – men vi er af den overbevisning, 
at vi skal blive ved med at forske, afprøve, 
evaluere og forfine! Vi skal medvirke til bl.a. 
politiske beslutninger, kulturelle forandringer 
og egen udvikling for at forstå, forebygge og 
behandle personer med svær overvægt, så-
ledes at de på sigt kan opnå og vedligeholde 
en sund vægt, som ikke længere udgør en 
risikofaktor for udvikling af en række mere 
alvorlige tilstande eller sygdomme. Vi ønsker 
os en nuanceret, individbaseret og tværfaglig 
indsats i forebyggelsen og behandlingen af 
svær overvægt. 

FaKDs bestyrelse følger med i den verserende debat vedrørende behandlingstilgangene til personer med svær overvægt. 
Bestyrelsen er repræsenteret i ”Overvægtsalliancen” og har været medforfattere til alliancens strategi, som kan læses i dens 
fulde længe på kost.dk/fakd. Vi har også til hensigt at indgå i den nye alliance ”Ligevægt”. 

FaKD-kursus: Ernæringsfaglig behandling af mennesker med svær overvægt
(se kalenderen for tid og sted og www.kost.dk/fakd-arrangementer for detaljeret program) 

Indholdet fokuserer bl.a. på, hvordan vi skal forholde os til indsatser rettet mod mennesker med svær overvægt, herunder inklusionskriterier, 
succeskriterier, overførbarhed mm. samt nuværende praksis indenfor medicinsk og kirurgisk behandling i det offentlige sundhedsvæsen - ved 
overlæge Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor i ernæring og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital.
Et medlem af Adipositasforeningen vil bidrage med perspektiv på behandlingen set med den svært overvægtiges briller, og klinisk diætist Jane 
Poulsen, Kolding kommune, vil fortælle om indsatsen Ligevægt: ”Fokus på vægt eller ej?: Hvad kan vi ellers måle på, og hvad fungerer i prak-
sis?”. Derudover vil klinisk diætist Inger Bols give indlæg om ”Intuitiv spisning – hvad er det, og hvordan vejledes i dette?”. 

Dagens oplægsholdere vil desuden diskutere ”Den ernæringsfaglige indsats: Hvad kan diætister og PBES’ere i sundhedsfremme og forebyggelse 
bidrage med, som ikke andre faggrupper kan bidrage med i indsatsen målrettet personer med svær overvægt?”

Formålet med kurset er at opkvalificere kliniske diætister og PBES’ere i sundhedsfremme/ forebyggelse (med/uden overbygning) ift. behandling 
af patienter/borgere/klienter med svær overvægt. Med kurset ønsker FaKD bl.a. at sætte fokus på ”alternative” indsatser, hvor kropsvægt ikke 
nødvendigvis er i fokus i behandlingen samtidig med, at der kan være et krav om, at vægten monitoreres. Herunder diskuteres, hvilke andre 
outcomes, der er relevante og mulige at måle på i forskellige regi. Kurset ønsker samtidig at fokusere på den ernæringsfaglige indsats, som er 
den særlige ydelse, den ernæringsfaglige kan levere i indsatserne til mennesker med svær overvægt i både regionalt, kommunalt og privat regi.
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DTU Fødevareinstituttet står i spidsen for de nationale undersøgelser 
af danskernes kost og fysiske aktivitet for at sikre et forskningsbaseret 
grundlag for instituttets arbejde med risikovurdering samt forskning 
i folkesundhed nationalt og internationalt. Formålet er at undersøge 
indtag af fødevarer, næringsstoffer og uønskede stoffer samt det fysi-
ske aktivitetsniveau i den danske befolkning. Resultaterne bruges til at 
vurdere fødevaresikkerhed, folkesundhed og kostens klimabelastning 
i Danmark. I det følgende beskrives planlægning og udvikling af den 
seneste undersøgelse 2020-2021.

I Danmark er der gennemført fem nationale kostundersøgelser blandt 
børn og voksne i løbet af de sidste 30 år (1). I denne periode har i 
alt 18.000 danske børn og voksne deltaget i undersøgelserne. Siden 
2000 har undersøgelserne også omfattet detaljerede målinger af 
fysisk aktivitet blandt 4-75-årige, og i 2011-2013-undersøgelsen blev 
danskernes fysiske aktivitet for første gang målt objektivt som den 
eneste nationale befolkningsundersøgelse i Danmark. Fysisk aktivitet 
måles ved hjælp af skridttællere. I 2006-2007 og i 2014-2015 er der 
desuden gennemført nationale kostundersøgelser blandt spæd- og 
småbørn i alderen 1/2-3 år. DTU Fødevareinstituttet indsamler således 
data regelmæssigt, og i de år, der ikke indsamles data, afrapporteres 
data samtidig med, at de anvendte målemetoder valideres og for-
bedres. Herudover gennemføres ad hoc-undersøgelser fx med fokus 
på energidrikke, sportsernæringsprodukter og danskernes kostvaner 
under corona-pandemien (2,3). Der gennemføres også undersøgelser, 

hvor resultater fra kostundersøgelsen uddybes via kvalitative inter-
views med deltagerne. På den måde opnås en dybere forståelse for 
befolkningens perspektiv på mad og sundhed (4,5). Undersøgelsernes 
officielle navn er ”Den nationale undersøgelse af danskernes kost og 
fysiske aktivitet”. 

Hvad måles i undersøgelsen 2020-2021?
Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet er 
en national repræsentativ tværsnitsundersøgelse baseret på en simpel 
tilfældig stikprøve af børn og voksne. Undersøgelsen 2020-2021 
sigter mod 4000 deltagere i alderen 4-80 år udtrukket via CPR-regi-
stret. Aldersgruppen er udvidet i forhold til tidligere undersøgelser og 
inkluderer derved de 76-80 årige som led i DTUs og myndigheder-
nes stigende interesse for den stigende ældrebefolknings sundhed. 
Deltagerne gennemfører et personligt interview, registrerer deres 
kost og fysiske aktivitet i en uge og får målt vægt, højde og taljeom-
kreds. For 4-14-årige børn interviewes en af forældrene, der også 
er ansvarlige for barnets kost- og aktivitetsregistreringer. Som noget 
nyt i 2020-2021-undersøgelsen får 15-80-årige målt deres blodtryk, 
og 40-70-årige tilbydes at få taget en blodprøve på et lokalt blod-
prøveambulatorium. Undersøgelsen er godkendt i Videnskabsetisk 
komité i Region Hovedstaden med journalnummer H-19033428.

I det personlige interview 2020-2021 interviewes deltagerne om 
n  Social baggrund, herunder uddannelse, beskæftigelse og indkomst 
n  Vaner knyttet til måltidet, bl.a. hvem der sørger for at lave mad, 

og hvor meget tid der bruges på madlavning 
n  Holdninger til og viden om sund mad, herunder også kendskab til 

forskellige fødevaremærker 
n  Motivation og barrierer for at spise sundt 
n Indtag af færdigretter samt hyppighed af udespisning 
n Brug af kosttilskud 
n Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd. 

Bag om danskernes kost og 
fysiske aktivitet 2020-2021 

FOKUS
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Som noget nyt i 2020-2021-undersøgelsen vedrører en række spørgs-
mål bæredygtighed, herunder madvaner i forhold til kød og holdnin-
ger til at spise mindre kød.

Både kost og fysisk aktivitet i form af antal skridt registreres i web-
baserede dagbøger, som kan udfyldes på mobil/tablet/computer. 
Alternativt kan deltagere registrere deres kost og fysiske aktivitet på 
papir, hvis de ikke kan eller ikke ønsker at registrere digitalt.

Kostdagbog
Siden 1995 er danskernes kost blevet målt med en kostdagbogsme-
tode, hvor deltagerne i syv sammenhængende dage registrerer, hvad 
de spiser og drikker. Deltagerne svarer i prækodede og åbne svarka-
tegorier. Portionsstørrelser vurderes ud fra husholdningsmål som glas, 
kopper og tallerkener og ud fra billedserier. 
Kostdagbogen er organiseret i forhold til det typiske danske måltids-
mønster med hovedmåltider og mellemmåltider. I 2011-2013 var det 
muligt at registrere 465 prækodede fødevarer. I den nye webbasere-
de kostdagbog er der op til 1700 fødevarer at vælge imellem. Den 
webbaserede tilgang, der anvendes i 2020-2021-undersøgelsen, giver 
mulighed for en større detaljeringsgrad af antallet af fødevarer og 
portionsstørrelser samt for at indsamle mere detaljerede oplysninger 
om den enkelte fødevare. 
Udover at registrere kosten i syv dage udfylder deltagerne også et 
kort fødevarefrekvensskema om fødevarer, som mange ikke spiser 
eller drikker jævnligt, fx indmad, energidrikke og sportsernæringspro-
dukter.  

Validering af målemetoden 
Metoden til at måle kosten er blevet valideret flere gange siden 2000 
(6-9). Resultaterne viser bl.a., at kostdagbogsmetoden kan rangordne 
deltagerne rimeligt korrekt i forhold til fødevare- og næringsstof-
indtaget, samt at metoden undervurderer energiindtaget med ca. 
12%. Disse usikkerheder anses som uundgåelige præmisser, når man 
gennemfører kostundersøgelser (10).

I 2017 gennemførtes en ny omfattende valideringsundersøgelse, hvor 
deltagerne bl.a. fik målt deres kost med en webbaseret syv-dages 
kostdagbog. Kostdata blev valideret op imod biomarkøren dobbelt-
mærket vand. Resultaterne tyder på en undervurdering af energiind-
taget i samme størrelsesorden som tidligere (6-9). Herudover er den 
webbaserede metode valideret for frugt og grønt, fuldkorn og fisk 
mod biomarkører (bl.a. carotenoider og alkylresorcinoler) i blodet, og 
energiindtaget er valideret op imod det estimerede energiforbrug ud 
fra resultaterne af accelerometermålingerne (11-14). 

Udvidelse af fødevareliste og fotos til portionsbestemmelse 
Udvidelsen fra 400 til 1700 fødevarer i den nye undersøgelse har 
været en udfordring. Viden om fødevaremarkedet blev indhentet bl.a. 
via markedsundersøgelser. Udvalget i online-butikker blev vurderet, 
og DTU gennemgik sortimentslister fra bl.a. Coop og Nemlig.com 
med henblik på at skabe en tidssvarende fødevareliste. Bl.a. er der 
udvidet med en række plantebaserede produkter (fx plantedrikke og 
kødalternativer), idet disse fylder mere på markedet nu end tidligere. 
De valgte fødevarer skal kunne portionsbestemmes, og i webkost-
dagbogen gøres dette ved, at deltageren registrerer det spiste i gram 
eller anvender billeder af forskellige portionsstørrelser til at angive den 
portion, deltageren har spist. I webkostdagbogen findes 408 forskelli-
ge billedserier til bestemmelse af portionsstørrelse. Mange er udviklet 
af DTU, men nogle er lånt fra andre forskningsgrupper i USA, England 
og Norge. Det er vigtigt med gode og tidssvarende billeder, men det 
er også ressourcekrævende at tage nye billeder. Området søde sager 

er blevet opdateret til 2020-2021-undersøgelsen, idet der manglede 
billedserier på forskellige søde sager i Danmark som fx flødeboller, 
klejner og kokosmakroner.  

Skridttællerdagbog
Sideløbende med at deltagerne registrerer deres kost, registrerer de 
også deres fysiske aktivitet i en skridttællerdagbog. Skridttællerdag-
bogen er ligesom kostdagbogen webbaseret i 2020-2021-undersø-
gelsen. I skridttællerdagbogen registrerer deltagerne blandt andet, 
hvordan og hvor lang tid de har båret skridttælleren, antal skridt, og 
om de har cyklet eller dyrket motion eller sport. Ud fra oplysningerne 
i skridttællerdagbogen er det muligt at vurdere gyldigheden af data, 
ligesom data indgår i de tilbagemeldinger, deltagerne modtager som 
tak for deltagelse.
Registrering af kost og fysisk aktivitet i en uge giver mulighed for at få 
et billede af variationen i danskernes kost og fysiske aktivitetsniveau 
på både hverdage og weekenddage, hvilket der for nyligt er publice-
ret data om, og som yderligere er omtalt i dette nummer af Diætisten 
i artiklen ”Danskere spiser mest usundt lørdag og er mindst fysisk 
aktive søndag” (15). 

Tilbagemeldinger
Alle deltagere får tilbud om at modtage tilbagemelding på egne data 
for fysisk aktivitet og kropsmålinger (højde, vægt, taljeomkreds), og 
de 15-80-årige modtager tilbagemelding på blodtryksmåling. De 
40-70-årige, der indvilliger i at få taget blodprøve, modtager desuden 
tilbagemelding på deres blodprøve. Tilbagemeldingerne leveres inden 
for tre måneder, efter deltagerne har afsluttet deres dataindsamling. 
Visse blodprøvesvar leveres dog hurtigere, fx høj fasteglukose, som 
kan være tegn på diabetes, ligesom deltagere med forhøjede blod-
tryksværdier opfordres til at få kontrolleret deres blodtryk hos egen 
læge. Der er seks standardudgaver af tilbagemeldingen til forskellige 
aldersgrupper i 2020-2021-undersøgelsen, da der dels er forskel på, 
hvilke data deltagerne i forskellige aldersgrupper får målt og dels 
forskel på, hvad grænseværdierne for fysisk aktivitet (antal skridt) og 
overvægt er for de forskellige aldersgrupper.
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Nye målinger indført i undersøgelsen
Blodtryk og blodprøver
I 2020-2021-undersøgelsen indgår målinger af flere risikofaktorer for 
hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Alle deltagere får målt talje-
omkreds, deltagere mellem 15-80 år får målt blodtryk, og deltagere 
mellem 40 og 70 år tilbydes at få taget en blodprøve på et ambulato-
rium. I blodet analyseres værdien af faste-blodsukker, faste-triglycerid, 
total- og HDL-kolesterol. På basis af målingerne af taljeomkreds, høj-
de og vægt kan forekomsten af abdominal overvægt/fedme bereg-
nes og kan sammen med målinger af blodtryk, glukosetolerance og 
triglycerid og kolesterol vurdere forekomsten af metabolisk syndrom.

Der er indgået aftale med 38 ambulatorier over hele landet for at 
mindske afstanden for deltagerne til ambulatoriet. Ambulatoriernes 
placering fremgår af figur 2 på side 13. 

Biobank 
Efter at blodprøverne er analyseret, bliver overskydende blod overført 
til opbevaring i en forskningsbiobank på DTU, så der på et senere 

tidspunkt kan udføres flere analyser. I figur 1 ses forløbet i undersø-
gelsen. 

Anvendelse
Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 
tjener mange formål inden for fødevaresikkerhed, folkesundhed og 
bæredygtighed og er den mest omfattende kostundersøgelse i Dan-
mark, hvor der indsamles data for Kost, Rygning, Alkohol og Motion 
(KRAM) samt overvægtsdata. Undersøgelsens resultater anvendes 
primært til rådgivning og forskning både nationalt og internatio-
nalt, men data bruges også til undervisning, sundhedsformidling og 
fødevareudvikling. Det er både myndigheder, forskere, undervisere, 
sundhedsprofessionelle, fødevarebranchen og pressen, der anvender 
data. 

Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet er 
den eneste nationale undersøgelse, hvor der indsamles højkvalitetsda-
ta om hele kosten, fysisk aktivitet og kropsmålinger på individniveau 
og dækker både børn og voksne i befolkningen. Ambitionen nu og i 

Figur 1. Oversigt over undersøgelsens forløb

Nogle hovedresultater fra 2011-2013-undersøgelsen
n  Otte ud af ti danske børn og unge spiser fisk mindst én gang om ugen, men færre end hver tiende spiser så meget som anbefalet (16).

n   Danskere spiser mest usundt lørdag. Danskerne indtager 20% flere kalorier om lørdagen og 39% flere søde sager sammenlignet med en 
hverdag. Desuden spiser danskerne mindre frugt, grønt og fuldkorn om lørdagen (15).

n   Kun 3% af danskerne har et anbefalet indtag af mættet fedt. De væsentligste kilder til mættet fedt i danskernes kost er smør, ost og kød (17).

n   Danskerne får mindst motion søndag. Sammenlignet med en hverdag bevæger danskere sig 20% mindre om søndagen (15).

n   Der er flere overvægtige end normalvægtige mænd i Danmark (53% vs. 47%). Det vil også snart være mere almindeligt som kvinde i Danmark 
at være overvægtig end at være normalvægtig. Andelen af overvægtige danske kvinder er steget fra 39% til 44% fra 2005 til 2013 (18).

n   Over halvdelen af danskerne tager et kosttilskud, selvom de fleste får nok vitaminer og mineraler fra kosten alene (19).

n   Ved at reducere indtaget af kød og mejeriprodukter er det muligt at opnå en besparelse i kostens klimaaftryk på op mod 35% (20).

Udtræk fra 
CPR-registeret 

Potentielle deltagere 
modtager invitation og 

deltagerinformation 

Interviewer kontakter 
potentielle deltagere. Tid 
for deltagerbesøg aftales

Besøg hos deltager

• Samtykkeerklæring

• Instruktion i kost- og 
skridttællerdagbog

• Interview

• Kropsmålinger (taljeomkreds, højde og 
vægt) 

• Blodtryksmåling (15-80 år)

• Tilbud om blodprøvetagning (40-70 år)

Tilbagemelding til deltagere

• Resultater for fysisk aktivitet 
og blodtryks- og kropsmålinger 

• Resultater fra blodprøver

Undersøgelsens forløb

7-dages 
registreringsperiode

• Kostdagbog
• Skridttællerdagbog

Eventuel 
blodprøvetagning

• Overførsel af kost- og 
skridttællerdagbøger samt interviews

• Datakontrol og fejlretning 

• Beregninger (fødevaretabeller, 
database over opskrifter og 
portionsstørrelser) 
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fremtiden er at indsamle de bedste kostdata i Danmark til rådgivning 
såvel som forskning. Data er vigtige referencedata for fødevaresikker-
hed og bæredygtighed. Data fra Den nationale undersøgelse af dan-
skernes kost og fysiske aktivitet vil også fremover være medvirkende 
til at måle effekten af ernæringsoplysningen og sikre, at myndigheder 
og andre sundhedsorganisationer kan vurdere danskernes kostvaner 
og deres udvikling.

Corona og kostundersøgelse
På baggrund af corona-pandemien er den nationale undersøgelse af 
danskernes kost og fysiske aktivitet sat i bero, da hjemmebesøg med 
interview af deltagerne ikke har været muligt. Undersøgelsen bliver 
sat i gang igen, så snart forholdsregler med nye procedurer for hjem-

mebesøg godkendt af myndighederne sikrer, at både interviewere og 
deltagere kan føle sig trygge. 

DTU Fødevareinstituttet har samtidig grebet chancen for at kort-
lægge, hvad 18-65-årige danskere spiser og drikker, og hvor meget 
de bevæger sig i den forandrede hverdag under corona-pandemien 
ved at gennemføre en online-spørgeskemaundersøgelse i uge 14 og 
15/2020 med deltagelse af 1.346 danskere fra YouGovs nationale 
webpanel. Undersøgelsen gentages i september med de samme 
deltagere. Formålet er bl.a. at vurdere, hvordan corona-pandemien og 
samfundets nedlukning har påvirket danskernes kost- og aktivitetsva-
ner og vurdere, om dette afspejler sig i resultaterne for den kommen-
de 2020-2021-undersøgelse.
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Der er stor forskel på danskernes kost- og aktivitetsvaner på 
hverdage og weekenddage. Danskere spiser mest usundt om 
lørdagen med 20% højere energiindtag og 39% flere søde 
sager samt mindre frugt, grønt og fuldkorn end på hverdage. 
De bevæger sig mindst om søndagen, hvor de tager 20% færre 
skridt. Det viser en undersøgelse baseret på data fra ”Den 
nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 
2011-13”. Weekendvanerne er således et oplagt mål, hvis dan-
skernes kost- og aktivitetsvaner skal blive sundere.

Halvdelen af voksne danskere (51%) er overvægtige, og tilsvarende 
tal for børn og unge er 10-25% (1,2). Tilstrækkelig fysisk aktivitet og 
sund kost er grundlæggende for forebyggelse af overvægt og flere 
livsstilsrelaterede sygdomme, men de færreste mener sikkert selv, at 
de har de samme kost- og aktivitetsvaner henover alle ugens dage. 
Mange er bekendte med begreber som ’fredagsslik’ og ’weekend-
hygge’ - der ofte indebærer stillesiddende aktiviteter, alkohol, snacks, 
søde sager og søde drikke. Viden om mønstre i kost- og aktivitets-
vaner er vigtig ved formulering af sundhedsfremmende initiativer til 
forbedring af danskernes kost- og aktivitetsvaner.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har sammen med kolleger fra In-
stitut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet brugt data fra 
”Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 
(DANSDA) 2011-2013” til at analysere forskelle i danskernes kost- og 
aktivitetsvaner på hverdage og weekenddage ved at sammenligne 
opgørelser af kostindtag og fysisk aktivitet på hverdage (mandag-tors-
dag) med hhv. fredag, lørdag og søndag. Fredag er behandlet som en 
separat ugedag i analysen ligesom lørdag og søndag for at se, om der 
er forskelle mellem fredag og de øvrige hverdage.

Usunde spisevaner tager over i weekenden
Når det gennemsnitlige indtag af forskellige mad- og drikkevarer på 
hhv. fredage, lørdage og søndage sammenlignes med hverdagenes 
indtag, er det tydeligt, at danskernes kostvaner varierer markant 
i løbet af ugen, og kostkvaliteten i weekenderne er dårligere. Det 
gennemsnitlige indtag af grøntsager, frugt og fuldkornsprodukter er 

Danskere spiser mest 
usundt lørdag og er mindst 
fysisk aktive søndag

FOKUS

Hvor stammer data fra? 
Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske akti-
vitet (DANSDA) 2011-2013 er den nyeste i rækken af nationale 
kostundersøgelser, som DTU Fødevareinstituttet har gennem-
ført. Data i DANSDA 2011-2013 stammer fra 4000 danskere i 
alderen 4-75 år, der over en uge registrerer deres kostindtag i 
en struktureret kostdagbog og i samme uge måler antallet af 
daglige skridt med en Yamax-skridttæller. 
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betydeligt lavere fredage, lørdage og søndage sammenlignet med 
hverdage, mens indtaget af søde sager og snacks, såkaldte unødven-
dige madvarer eller ”tomme kalorier”, er væsentligt højere (figur 1).  
Alle resultater, der er nævnt i artiklen, er statistisk signifikante ved 
p<0,001. I modsætning til variable for energi og næringsstoffer blev 
indtaget af mad- og drikkevarer analyseret både i forhold til sand-
synligheden af indtag og mængden af fødevarer, der indtages (tabel 
1). Indtaget af øl og vin er 25-30% højere på fredage og lørdage, 
og desuden er sandsynligheden for, at danskere indtager øl og vin 
på fredage og lørdage hhv. mere end to og tre gange højere end på 
hverdage. Dette betyder, at en betydeligt større andel af befolkningen 
indtager disse drikkevarer på fredage og lørdage. Data fra DANSDA 
viser, at øl og vin er de mest populære alkoholiske drikke i Danmark 
og er derfor en god indikator for det samlede alkoholindtag. 

Sandsynligheden for, at danskere indtager fastfood og sukkersøde-
de drikke som fx sodavand, er højere på fredage og weekenddage 
(lørdage og søndage), men der er ingen forskel i mængden, der bliver 
indtaget. På lørdage er mængden af fastfood faktisk lavere, hvilket 
kan skyldes, at folk spiser mere såkaldte ”convenience foods” i hver-
dagene og mere fastfood i weekenden, fx pizza, burgere, forårsrulle 
eller hotdog.   

Ændringer i indtaget af mad- og drikkevarer i løbet af ugen afspejles 
også i ændringer i indtaget af energi og næringsstoffer (figur 2). 
Kostens indhold af tilsat sukker er højere på fredage og weekendda-
ge, mens indholdet af kostfiber er lavere sammenlignet med resten af 
ugen. Indtaget af energi fra kosten er 14%, 20% og 7% højere på 

hhv. fredage, lørdage og søndage sammenlignet med hverdage. På 
lørdage svarer dette til en stigning i energiindtag på 1,7 MJ sammen-
lignet med hverdagene. Hvis man antager, at befolkningen i gennem-
snit er i energibalance i hverdagene (mandag-torsdag), og energiind-
taget for lørdage blev erstattet med energiindtaget fra hverdage 
(mandag-torsdag) henover det næste år, ville det betyde et forventet 
vægttab på 1,5 kg for en voksen dansker (4).

Energitætheden af mad og drikke er højere på fredage og i week-
enderne. Energitæthed angiver mængden af energi per vægtenhed 
(kJ/100g) og er en indikator for kostkvalitet. En kost med højere 
energitæthed er forbundet med generelt dårligere kostkvalitet og 
en øget risiko for overvægt (5,6). Energitætheden for drikkevarer er 
46% højere på lørdage sammenlignet med hverdage, sandsynligvis på 
grund af et øget indtag af alkohol og sukkersødede drikke. 

Analysen af danskernes kost- og aktivitetsvaner på hverdage og 
weekenddage er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Public 
Health Nutrition. For komplette resultater, metodebeskrivelse og 
for litteraturgennemgang af forskning på området henvises til 
den videnskabelige publikation:
Nordman M, Matthiessen J, Biltoft-Jensen A, Ritz C, Hjorth MF. 
Weekly variation in diet and physical activity among 4-75-year-
old Danes. Public Health Nutr 2020; 8: 1350-1361. 

Tabel 1 - Gennemsnitlige værdier for forskellige variabler for kostindtag og fysisk aktivitet samt sandsynligheden (P=probability) for indtag af 
mad- og drikkevarer på hverdage (mandag-torsdag), fredage, lørdage og søndage. Indtaget af næringsstoffer og mad- og drikkevarer er justeret 
for totalt energiindtag på individniveau (E% og g/10MJ) for at muliggøre sammenligning af indtag mellem voksne og børn.

Mandag-torsdag Fredag Lørdag Søndag

Energi og næringsstoffer

Energi, MJ/dag 9,0 10,2 10,7 9,6

Energitæthed (madvarer), kJ/100g 724 788 823 816

Energitæthed (drikkevarer), kJ/100g 55 70 80 68

Tilsat sukker, E% 8,0 10,1 10,7 9,6

Kostfiber, g/10MJ 26,1 22,5 20,3 21,8

Mad- og drikkevarer

Grøntsager, g/10MJ 155 133 117 119

     P 0,99 0,99 0,99 0,99

Frugt, g/10MJ 137 104 88 99

     P 0,97 0,96 0,95 0,94

Fastfood, g/10MJ 196 197 170 187

     P 0,23 0,30 0,29 0,27

Fuldkornsprodukter, g/10MJ 120 100 93 101

     P 0,93 0,92 0,88 0,88

Søde sager og snacks, g/10MJ 69 91 96 90

     P 0,77 0,87 0,88 0,85

Sukkersødede drikkevarer, g/10MJ 399 392 413 401

     P 0,12 0,22 0,25 0,19

Øl og vin, g/10MJ 341 429 444 361

     P 0,19 0,52 0,62 0,31

Fysisk aktivitet

Skridt/dag 8767 8965 7861 7303

Skridt/dag med cykling 9926 10007 8525 7902
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Mindre fysisk aktivitet i weekenderne
Som figur 3 viser, er danskerne væsentligt mindre fysisk aktive på 
lørdage og søndage sammenlignet med hverdage. Fysisk aktivitet i 
form af antal skridt blev målt objektivt med en Yamax-skridttæller, og 
derudover noterede deltagerne dagligt deres cykeltid i en skridttæller-
dagbog. Tiden, de cyklede, blev omregnet til skridt og lagt sammen 
med antal skridt fra skridttælleren for at tage højde for cykling, da 
Danmark er et af de lande i verden, hvor befolkningen cykler mest 
(7). Det gennemsnitlige aktivitetsniveau på hverdage er knapt 10.000 
skridt, når cykling blev talt med. Søndag er den mindst aktive ugedag 
med ca. 2000 (20%) færre skridt end på hverdage. I tabel 1 ses de 
gennemsnitlige antal skridt og antal skridt justeret for cykling på for-
skellige ugedage. En tidligere undersøgelse af danske børn har også 
vist, at stillesiddende tid og skærmtid er højere i weekenden, mens 
det totale fysiske aktivitetsniveau er lavere (8).   

Samlet set er danskernes kostvaner dårligst på lørdage, mens søndag 
er ugens mindst aktive dag. Fredagen er traditionelt set en hverdag, 
men med hensyn til kostvaner minder den om en weekenddag. På 
den anden side er der ingen signifikant forskel i aktivitetsniveauet 
på fredage sammenliget med de øvrige hverdage. Fredagen kan ses 
som en overgangsdag mellem hverdage og weekend, hvor den første 
halvdel af dagen leves som en hverdag og den anden halvdel som en 
weekenddag. 

Forskellige mønstre mellem aldersgrupper
For at fange forskelle i kost- og aktivitetsmønstre mellem forskellige 
aldersgrupper udførtes analyser i fire aldersgrupper: børn (4-13 år), 
teenagere og unge voksne (14-24 år), voksne (25-59 år) og ældre 
(60-75 år). Aldersgrupperne blev valgt for at repræsentere forskelli-

ge livsfaser. Samme ugevariation i kostindtag og fysisk aktivitet ses i 
alle aldersgrupper, men størrelsen på forskellen mellem hverdage og 
weekend varierer mellem aldersgrupperne (figur 4). 
Børn har størst ugevariation i flere nøglefaktorer, såsom indtag af 
tilsat sukker, søde sager og snacks samt antallet af skridt. En tidligere 
dansk undersøgelse, der undersøgte forældrenes motiver for at give 
deres børn sukkerrige fødevarer, fandt blandt andet, at forældre 
forsøger at begrænse børnenes sukkerindtag i hverdagene, og derved 
”reserveres” sukkerrige fødevarer til weekenden (9). 

Omvendt er ugevariationen i både kostindtag og fysisk aktivitet 
mindst blandt de ældre. Hos ældre medfører pension en åbenlys æn-
dring i ugens struktur og er sandsynligvis en væsentlig del af forkla-
ringen på den mindre ugevariation, særligt blandt de ældre individer i 
aldersgruppen 60-75-årige.

Sundhedsmæssige konsekvenser af ugevariation i kost og 
fysisk aktivitet
De langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser af ugevariation i 
sundhedsadfærd er stort set ukendte. En positiv energibalance i løbet 
af weekenden (dvs. et energiindtag, der er større end energiforbru-
get), uden kompenserende negativ energibalance i hverdagene, vil 
føre til vægtøgning. Tidligere undersøgelser har desuden kunnet 
påvise mindre ugentlige udsving i kropsvægt med en vægtøgning i 
weekenden (10,11). Det er dog uklart, i hvor stor grad den påviste 
ugevariation i kost og fysisk aktivitet bidrager til den nuværende 
fedmeepidemi, samt i hvor høj grad den er koblet til risikoen for livs-
stilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdom. Ugentlige udsving i 
akutte markører i blodet er dog blevet identificeret. Her ses, hvorle-
des især triglycerid og insulin er markant forhøjet umiddelbart efter 

Figur 1. Forskelle i indtag af udvalgte mad- og drikkevarer på fredage, lørdage og søndage sammenlignet med hverdage (mandag-torsdag). 
Den horisontale linje ved nul repræsenterer mandag-torsdag, og en større søjle indikerer en større relativ forskel i indtag. Stjerne (*) indikerer en 
statistisk signifikant forskel sammenlignet med mandag-torsdag (p <0,001).
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weekenden (mandag), og hvordan det gradvist normaliseres hen mod 
fredag (12). Dette fænomen er mest udpræget blandt børn/unge med 
en gradvist aftagende ugevariation i triglycerid gående mod pensions-
alderen (13). Triglycerid og insulin er begge markører for sundhedstil-
stand, men det er fortsat uklart, hvad udsvingene i løbet af ugen har 
af betydning for sundheden på lang sigt.

Udover bekymringen for sundhed kan disse udsving i blodprøvesvar 
henover ugen desuden have stor betydning i forbindelse med evalu-
eringen af sundhedsinterventioner i forskningssammenhæng, da den 
aktuelle ugedag for målingerne kan påvirke konklusionen betragteligt.  

Weekenden bør være fokus for fremtidige sundhedsfremmen-
de indsatser
Der kan være mange forklaringer på den store forskel på danskernes 
kost- og aktivitetsvaner over ugen. Mulige forklaringer kan være, at 
folk ofte ser mandag som en frisk start på ugen til at føre deres gode 
intentioner om at leve sundt ud i livet. Men når det bliver fredag, 
giver mange tit slip på de gode intentioner og slår sig løs, fordi man 
godt må være lidt god ved sig selv. Hverdage med arbejde, uddannel-
se og skole er mere strukturerede, hvilket gør det lettere for mange 
at spise sundere og bevæge sig mere bl.a. med aktiv transport (14). 
I weekenden er der mindre struktur og for mange let adgang til 

Figur 3. Gennemsnitligt antal skridt justeret for cykling på hverdage (mandag-torsdag), fredag, lørdag og søndag. Antallet af skridt på lørdage 
og søndage var hhv. 14 og 20% lavere sammenlignet med mandag-torsdag. Stjerne (*) indikerer en statistisk signifikant forskel sammenlignet 
med mandag-torsdag (p <0,001). 

Figur 2. Forskelle i indtag af energi og næringsstoffer samt energitæthed på fredage, lørdage og søndage sammenlignet med hverdage (man-
dag-torsdag). Den horisontale linje ved nul repræsenterer mandag-torsdag, og en større søjle indikerer en større relativ forskel i indtag. Stjerne 
(*) indikerer en statistisk signifikant forskel sammenlignet med mandag-torsdag (p <0,001).
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energitætte mad- og drikkevarer og mindre bevægelse, fordi vi ikke 
behøver transportere os aktivt. Weekender omfatter ofte middage 
ude, sammenkomster, fester og familiehygge, som er med til at gøre 
det sværere at spise sundt. 

Hvis danskernes kost- og aktivitetsvaner skal blive sundere, vil det 
være oplagt at gøre weekenden til et mål for fremtidige sundheds-
fremmende indsatser. Der ligger et stort folkesundhedspotentiale i 
at gøre afstanden mellem hverdage og weekenddage mindre – også 
selvom det ikke er realistisk at fjerne denne forskel fuldstændigt. 

Coronapandemien, hvor mange er blevet sendt hjem eller arbejder 
hjemme, viser, hvad der sker, når hverdage og weekenddage flyder 
sammen (15,16). Efter en længere periode begynder vægten at stige 
hos flere, fordi folk generelt spiser mere usundt og bevæger sig min-
dre (17). Fokus i en sundhedsfremmende indsats kan være at overføre 
flere af de gode hverdagsvaner til weekenden som fx at starte week-
enden med fuldkornsprodukter og frugt til morgenmad og planlægge 
mere motion sammen med familien. 

Figur 4. Sammenligning af hverdag-weekenddag-forskelle i kostindtag og fysik aktivitet mellem forskellige aldersgrupper. Alle søjler repræsen-
terer forskellen mellem lørdage og hverdage (mandag-torsdag).    
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At ændre fødevareproduktionen i en mere bæredygtig retning og 
samtidig ændre vores nuværende kost mod en mere sund plantebase-
ret kost ligger højt både på den nationale og den globale dagsorden. I 
2019 kom EAT-Lancet kommissionen med et forslag til en global sund 
og bæredygtig referencekost (1). DTU har tilpasset kosten til en dansk 
sammenhæng – både ift. danske anbefalinger, nærmere mod den 
danske madkultur og i forhold til de råvarer, der findes på det danske 
marked. Kosten kan bruges i en vejledningssammenhæng og også 
som reference i forhold til etablering af bæredygtige kostråd.

Gode grunde til at tænke sundhed og bæredygtighed sammen
Det, vi spiser, har betydning ikke bare for vores egen sundhed, men 
også for klodens sundhed. Fødevareforbruget udgør omkring 25% 
af den samlede klimabelastning i de vestlige lande og står for en 
betragtelig del af klodens miljøbelastning, herunder kvælstof- og 
fosforbelastning, arealanvendelse, vandforbrug, tab af biodiversitet 
samt pesticidemissioner (1,3). 

Der er behov for at reducere belastningen i hele fødevarekæden fra 
primærproduktion til detailledet og ændre forbrugernes sammensæt-
ning af kosten. Samtidig er der behov for at reducere det madspild, 
der foregår både i produktionen af fødevarerne, i detailhandlen og 
hos forbrugerne, og som forårsager en belastning til ingen nytte. En 
kombination af disse tiltag er vejen frem for at nå de nødvendige 
reduktioner i klima- og miljøbelastningen (1,4).

At spise mere plantebaseret er blevet kædet sammen med mindre 
klimabelastning, fordi animalske produkter, herunder særligt 
okse-, kalve-, og lammekød, generelt har et større klimaaf-
tryk end plantebaserede produkter. Madens klimaaftryk 
kan typisk reduceres med 20-35% ved at reducere 
mængden af animalske fødevarer eller med 

45-50% ved at overgå til veganske kostformer. Der er tilsvarende 
reduceringer for arealanvendelse, mens forbruget af såkaldt blåt vand 
(grundvand og overfladevand) kan være det samme eller eventuelt 
højere for de mere plantebaserede kostformer. I hvor høj grad dette 
repræsenterer et problem afhænger af, om fødevarerne kommer fra 
såkaldt vandstressede områder (2).

En forbedring af kostens sammensætning vil desuden kunne forebygge 
op mod en ud af fem tidlige dødsfald ifølge Global Burden of Disease 
studiet (data fra 195 lande og regioner (5)). Det drejer sig særligt om en 
øgning af mængden af fuldkorn, nødder, grøntsager, frugt og n-3 fedt-
syrer i kosten samt en reduktion af saltindtaget (5). Der er således god 
grund til at tænke sundhed og bæredygtighed sammen og dermed 
være med til at løse to meget store samfundsudfordringer samtidig.

Plantebaserede kostformer er blevet associeret med en række sund-
hedsmæssige fordele som lavere risiko for hjertekarsygdomme, kræft  
og type 2-diabetes samt en forbedret kardiovaskulær risikoprofil sam-
menlignet med en vestlig gennemsnitskost (6-8). Sammensætningen 
af den plantebaserede kost har dog stor betydning for dens effekt i 
forhold til sundhed og sygdom (9).

Et studie fra USA baseret på tre prospektive kohortestudier viste såle-
des, at en plantebaseret kost, der indeholder sukkersøde drikkevarer, 
raffinerede kornprodukter, pommes frites og slik i større mængder, 
kan være forbundet med højere risiko for koronar hjertesygdom 
sammenlignet med en sund plantebaseret kost, hvor disse produkter 
indgår i mindre mængder (10). Dette støtter et andet studie fra USA 
baseret på to af de samme kohortestudier, der fandt, at forbedring 
af kosten i retning af en mere sund plantebaseret kostform over en 
12-årig periode var associeret med lavere risiko for total død og død 
af hjertekarsygdom, mens en usund plantebaseret kost viste den 
modsatte sammenhæng (11). Disse kostformer var defineret ud fra 
en inddeling i sunde (fuldkorn, frugt, grøntsager, nødder, bælgfrug-
ter, vegetabilske olier, te og kaffe) og usunde (frugtjuice, raffinerede 
kornprodukter, kartoffelprodukter, sukkersøde drikkevarer, slik og 
desserter) plantebaserede fødevarer.

Afhængig af typen af den plantebaserede kost kan nogle af disse 
kostformer (fx vegansk) også helt udelukke specifikke animalske 

produkter, der potentielt er fundet at være gavnlige i forhold 
til at forebygge hjertekarsygdomme, såsom yoghurt og fisk 

(12). 

Plantebaseret, bæredygtig og 
sund kost i en dansk kontekst

FOKUS

At kombinere sund og bæredygtig kost er en unik mulighed 
for at gavne såvel jordens som vores egen sundhed (2).
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Udvikling af en dansk-tilpasset plantebaseret kost 
Vi har udviklet en dansk-tilpasset plantebaseret kostmodel, der i høj 
grad er plantebaseret og samtidig lever op til de nordiske nærings-
stofanbefalinger (2,13). Kostmodellen er udviklet med udgangspunkt 
i EAT-Lancet referencekosten og justeret i forhold til dansk kontekst 
og i forhold til den sundhedsmæssige evidens bag de nuværende 
kostråd (1,14). Evidensen er suppleret med opsummeringer fra nyere 
fortrinsvis systematiske reviews (2).

Ud over den sundhedsmæssige evidens er kostmodellen også tilrettet, 
så den næringsstofmæssigt lever op til anbefalingerne for nærings-
stoftæthed ved planlægning af en kost til heterogene grupper i 
alderen 6-65 år. Anbefalingerne er fastsat, så det er meget sandsyn-
ligt, at alle får tilstrækkeligt, hvis kosten har det pågældende indhold. 
Således er de ikke egnet til direkte at vurdere kostundersøgelser på 
gruppeniveau eller indtaget på individniveau, idet behovene her kan 
ligge lavere (13).
 
Figur 1 viser en skitse over udviklingsprocessen. Først blev EAT-Lan-
cet kostens gennemsnitlige indtagsværdier næringsberegnet ved 
brug af danske råvarer og næringsstofdata (https://frida.fooddata.
dk suppleret med nyere analyser på visse produkter) uden yderligere 
modifikationer, og EAT-Lancet-kostens mængder for hver fødevare-
gruppe blev omregnet til per 10 MJ (EAT-Lancet-kosten er angivet for 
2500 kcal). For at afspejle danskernes valg af fødevarer blev antallet 
af fødevarer inden for de enkelte fødevaregrupper udvidet i henhold 
til den seneste nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og 
fysiske aktivitet (15). Det betyder blandt andet, at også en vis andel 
af forarbejdede fødevarer indgår i beregningerne af kostens sam-
mensætning. Dog indgår kun få berigede fødevarer, da danskernes 
brug af berigede produkter generelt er begrænset (16). For at gøre 
modellen mere realistisk i forhold til danske madvaner blev derudover 
inkluderet et råderum til ”tomme kalorier”, drikkevarer som poste-
vand, vand fra flaske, kaffe og te, en større mængde kartofler samt 
mindre mængder fuldkorn og bælgfrugter. Endelig blev EAT-Lancet 
kostens indtagsværdier justeret, så de var i overensstemmelse med 
både dokumentationen bag de officielle kostråd suppleret med nyere 
videnskabelige dokumentation på området og den anbefalede næ-
ringsstoftæthed for maden som angivet i De nordiske næringsstofan-
befalinger (NNR) (13). 

Bælgfrugter, mørkegrønne grøntsager, nødder og frø får en 
mere fremtrædende rolle
Kostmodellens endelige sammensætning sammenlignet med dan-
skernes gennemsnitlige kostindtag er vist i tabel 1, og kostmodellens 
sammensætning på makronæringsstofniveau fremgår af tabel 2. Den 
dansk-tilpassede plantebaserede kost opfylder de nordiske anbefalin-
ger for næringstæthed i forhold til aldersgruppen 6-65 år, dog med 
undtagelse af D-vitamin (og jod ved lavt indtag af jodberiget salt). 
Beregningerne viste, at der bør være særlig opmærksomhed på, at 
kosten skal indeholde fødevarer, der bidrager med protein, essentielle 
aminosyrer, n-3 fedtsyrer, A-vitamin, B2-vitamin, B12-vitamin, D-vita-
min samt calcium, jod, jern, zink og selen. 

I den dansk-tilpassede plantebaserede kost er kødmængden inklusiv 
fjerkræ begrænset til cirka 320 g per uge (tilberedt). Dertil kommer 
fisk, æg og mejeriprodukter. Ud over disse animalske proteinkilder 
er et tilstrækkeligt indhold af protein og essentielle aminosyrer sikret 
gennem forskellige plantebaserede proteinkilder, herunder bælg-
frugter (100 g per 10 MJ tilberedt) og nødder (30 g per 10 MJ) samt 
kornprodukter (herunder 116 g fuldkorn per 10 MJ). I forhold til ami-
nosyresammensætningen ligger linseproteiner og andre proteiner fra 
bælgfrugter højt i indholdet af den essentielle aminosyre lysin, mens 
for eksempel proteinet i hvedemel og ris generelt er lavt i denne ami-
nosyre, men til gengæld højt i methionin. Således kan en kombination 
af de plantebaserede proteiner tilsammen give en proteinblanding, 
som indeholder tilstrækkelige mængder af alle essentielle aminosyrer. 

Samlet set har frugt og grøntsager et lavt klimaaftryk sammenlignet 
med andre fødevaregrupper, og den nuværende anbefaling om at 
spise mindst 600 gram frugt og grøntsager om dagen har stadig en 
fremtrædende rolle i kostmodellen til gavn for både sundheden og 
klimaet.  Mørkegrønne grøntsager som spinat, grønkål og broccoli er 
yderligere et væsentligt fokuspunkt i en mere plantebaseret kost, hvor 
indholdet af kød og mejeriprodukter er lavt, idet disse grøntsager bi-
drager med at sikre tilstrækkelige mængder af folat og mineraler som 
calcium og jern. Et højt indhold af røde/orange grøntsager er desuden 
med til at sikre indholdet af betakaroten og har betydning for at frem-
me biotilgængeligheden af fx jern. 

Figur 1. Fremgangsmåde for udvikling af den dansk-tilpassede plantebaserede kost 
modelleret med danske fødevaredata, delvist ift. dansk madkultur, ift. de officielle 
kostråd sammenholdt med nyere videnskabelig dokumentation samt endelig vurde-
ring og justering i forhold til de nordiske næringsstofanbefalingers (NNR) planlæg-
ningsmål for kostens næringsstofindhold.
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Indholdet af både nødder og frø i kostmodellen er også væsentligt 
højere end danskernes gennemsnitskost. Nødder og frø bidrager med 
både proteiner, polyumættede fedtsyrer og er kilder til flere vitami-
ner og mineraler - eksempelvis jern, zink, selen og calcium. Nødder 
inkluderer fx valnødder, hasselnødder, mandler og jordnødder (selv 
om jordnødder egentlig er en bælgfrugt) (17). Frø inkluderer fx hørfrø 
og solsikkekerner, som dog har et relativt højt indhold af tungmetal-
let cadmium, og som derfor ikke bør indtages i store mængder (18). 
Andre olieholdige frø som sesamfrø, pinjekerner, græskarkerner og 
birkes har et væsentligt lavere cadmiumindhold. 

Mængden af fisk og skaldyr i modellen er bibeholdt i forhold til de of-
ficielle kostråd på 50 g tilberedt mængde per 10 MJ per dag svarende 
til en ugentlig mængde på 350 g, heraf 200 g fed fisk. Især de fede 
fisk er vigtige for at opretholde et tilstrækkeligt indhold af n-3-fedtsy-
rer, og både de fede og magre fisk er vigtige for indholdet af blandt 
andet selen, jod, B12-vitamin og D-vitamin. Indholdet af selen i andre 
fødevarer varierer meget afhængig af indholdet af selen i jorden, og 
grøntsager og kornprodukter dyrket i Europa er relativt lave i selenind-
hold (Outzen et al. 2015; Stoffaneller og Morse 2015). I indtag af fisk 
og skaldyr bør desuden indgå overvejelser omkring klimabelastningen, 
da den varierer meget mellem fiskearterne. Et svensk studie vurde-
rer, at fisketyper, hvor der findes en sammenhæng til gavn for såvel 

Fødevarer Dansk-tilpasset plantebaseret kost per 
10 MJ

15-75-åriges gennemsnitlige indtag per 
10 MJ

Brød og kornprodukter, tilberedt 390 g 
(inkl. 116 g fuldkorn)

250 g
(inkl. 58 g fuldkorn)

Kartofler 100 g 90 g

Grøntsager u/bælgfrugter
    Mørkegrønne grøntsager
    Røde/orange grøntsager
    Andre grøntsager

300 g
100 g
100 g
100 g

220 g (inkl. bælgfrugter)

Bælgfrugter, tilberedt 100 g 

Frugt og bær 300 g 190 g

Nødder inkl. jordnødder 30 g 6 g

Frø 16 g

Mælk 250 g 319 g

Ost 20 g 45 g

Okse, lam og gris, tilberedt 15 g 137 g2

Fjerkræ, tilberedt 30 g 28 g2

Æg 15 g 23 g

Fisk, tilberedt 50 g 38 g2

Vegetabilsk fedtstof 25 g 23 g

Animalsk fedtstof 4 g 13 g

Slik, chokolade, kage, chips, sodavand, saft, 
alkohol

157 g
(23 g tilsat sukker)

500 g
(51 g tilsat sukker)

 Næringsstoffer Dansk-tilpasset plantebaseret kost  
per 10 MJ

NNR 20121

Protein (E%) 2 16 10-20 (15)

Kulhydrat (E%) 2 51 45-60 (52-53)

Tilsat sukker (E%) 2 42 ≤10

Kostfibre (g/10 MJ) 43 ≥30

Fuldkorn (g/10 MJ) 116 ≥75 4

Fedt (E%) 2 33 25-40 (32-33)

    Mættede fedtsyrer (E%)2 8,8 ≤10

    n-3 fedtsyrer (E%)2 1,3 ≥1

Alkohol (E%) 13 <5

Tabel 1. Indhold af fødevarer i den dansk-tilpassede, plantebaserede kost per 10 MJ sammenlignet med danskernes gennemsnitlige kostindtag1.

1 Data fra den nationale undersøgelse af danskernes kost (DANSDA 2011-2013). 2 Blanding af råt og tilberedt.

1 Anbefalet indtagsinterval (anbefalet mål ved kostplanlægning) [13], 2 Excl. alkohol, 3 Alkohol kan udskiftes med sukker, 4 [20]

Tabel 2. Indhold af makronæringsstoffer i den dansk-tilpassede, plantebaserede kost sammenlignet med de nordiske næringsstofanbefalinger.
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sundhed som klima, er fx sild, makrel og brisling. Fisk og skaldyr, der 
har et væsentlig højere klimaaftryk i forhold til deres næringsværdi, er 
fx rejer, pangasius og rødspætte (19).

Mængden af mælk og surmælksprodukter i kostmodellen er 250 
g per 10 MJ per dag svarende til den nedre værdi for en passende 
mængde jævnfør de officielle kostråd. Desuden indgår 20 g ost (blan-
det fed og mager ost) svarende til den vejledende passende mængde 
jævnfør de officielle dostråd (15-25 g henholdsvis fed eller mager ost). 
Dette sikrer tilstrækkelige mængder af calcium, når kosten samtidig 
indeholder de angivne mængder af bl.a. bælgfrugter og grønne 
grøntsager (2).

Endelig indeholder kosten vegetabilsk fedtstof, som bidrager til energi 
og essentielle fedtsyrer og kun en mindre mængde animalsk fedtstof.

Målgrupper for kosten
Den dansk-tilpassede plantebaserede kostmodel er evalueret op 
imod de nordiske næringsstofanbefalinger, hvor anbefalingerne for 
næringsstoftæthed ved planlægning af en kost til heterogene grupper 
er angivet for aldersgruppen 6-65 år. Det er således muligt at sam-
mensætte en kost med et tilstrækkeligt indhold af næringsstoffer for 
denne gruppe dog med undtagelse af D-vitamin (og jod hvis indtaget 
af salt beriget med jod er lavt). Gruppen inkluderer også kvinder i 
den fødedygtige alder, der menstruerer, men de skal dog have særligt  
fokus på at spise fødevarer, der bidrager med jern, fx bælgfrugter og 
mørkegrønne grøntsager. 

For 2-5-årige børns kost bør mælkemængden være 200-250 ml om 
dagen for bl.a. at tilgodese behovet for calcium (svarende til 400 g/10 
MJ). Kostfiberindholdet i kosten ligger dog højt i forhold til anbefalin-
gen for børn, og opmærksomhed skal derfor være på, om barnet kan 
spise al maden (21). 

Den dansk-tilpassede plantebaserede kost kan også justeres til at leve 
op til anbefalingerne for næringsstofindholdet i gravides og ammen-
des kost. En mælkemængde på knap 300 g om dagen er tilstrækkelig 
forudsat, at de øvrige mængder af mad spises. For ammende skal der 
desuden være lidt større fokus på at indtage fødevarer, der bidrager 
med A-vitamin, fx gulerod (21). Den gravide og ammendes øgede 
energibehov skal desuden spises som mad og ikke komme fra søde 
sager og søde drikkevarer. Biotilgængeligheden af visse nærings-
stoffer kan være nedsat i en ren plantebaseret kost, men påvirkes 
afhængig af næringsstoffet af mange faktorer (13). De her foreslåede 
kostformer indeholder animalske produkter, men i lavere mængder 
end vestlig kost almindeligvis gør, hvorfor det ikke kan udelukkes, 
at biotilgængeligheden kan være påvirket. Dette er der dog delvist 
taget højde for ved at vurdere kosten op mod de anbefalede indtag 
af næringsstoffer, som også kaldes planlægningsnormen, idet der 
i forhold til gennemsnitsbehovet er lagt en sikkerhedsmængde til i 
disse værdier (13). 

Spis mere af Spis tilstrækkeligt/ 
moderate mængder af

Begræns indtaget af

Grøntsager, inklusiv mørkegrønne  
og røde/orange

Fisk og skaldyr  
(vælg de mest bæredygtige)

Rødt kød (særlig okse- og lammekød)  
og forarbejdet kød

Bælgfrugter Mælk (gerne mager) og mejeriprodukter Slik, kage, chips, søde drikkevarer o.lign.

Nødder og frø Vegetabilske olier Salt

Frugt Fjerkræ og æg Alkohol

Fuldkornsprodukter og kartofler (Svampe) Ultraforarbejdede fødevarer1

Passende indtag og mindskning af madspild 

Hvad definerer en bæredygtig sund kost?
En bæredygtig sund kost definerer FN’s Fødevare- og Land-
brugsorganisation, FAO, som en kost med en lav grad af mil-
jøpåvirkning, som bidrager til en sikker forsyning af fødevarer, 
næringsstoffer og til sunde liv for såvel nuværende som fremti-
dige generationer. Videre omtaler FAO, at en bæredygtig sund 
kost beskytter og respekterer biodiversitet og økosystemer, er 
kulturelt acceptabel, tilgængelig, til at betale, ernæringsmæs-
sigt tilstrækkelig, sikker og sund.

I DTU Fødevareinstituttets rapport har fokus for miljøbelast-
ningen fra kosten især været på drivhusgasudledninger, også 
kaldet klimaaftryk, målt i CO2-ækvivalenter. Desuden er over-
vejelser om arealanvendelse og vandforbrug inddraget, mens 
det ikke har været muligt at inddrage andre parametre som bio-
diversitet, kvælstof- og fosforbelastning samt pesticidudledning.

I det samlede klimaaftryk indgår klimabidrag i forbindelse med 
produktion, forarbejdning, emballage, transport, opbevaring i 
detailleddet samt opbevaring og tilberedning hos forbrugeren 
og madspildet i alle led af jord-til-bordkæden.

Variation i data om klimaaftryk
Tilgængelige studier beregner klimaaftrykket på forskellige må-
der. Således indregner nogle studier klimaaftrykket af ændret 
arealanvendelse fra skov til dyrkning af afgrøder, mens andre 
ikke gør det, bl.a. fordi der ikke er konsensus om metoden. 
Ligeledes indgår kun produktionsdelen i nogle studier, mens 
andre også inddrager de øvrige led i kæden, fra produktion til 
forbrugeren har spist/drukket maden.

I forhold til de øvrige bæredygtighedsparametre er datagrund-
laget for klimaaftryk stærkest, og hele forskningsområdet er i 
stor udvikling. 
Men data om fødevarers klimaaftryk er ofte komplekse, og 
også stadig mangelfulde bl.a. for danske fødevarer. Man skal 
således være forsigtig med at konkludere om sammenhæn-
ge, når beregninger viser mindre forskelle mellem forskellige 
fødevaretyper.

Tabel 3. Opsummering af fødevarer, der skal spises mere eller mindre af ved overgang til en mere plantebaseret, sund og bæredygtig kost inde-
holdende fisk, mejeriprodukter, æg og begrænset mængde kød [22].

1 Industriproducerede varer som ofte indeholder mange ingredienser, heriblandt stoffer som ikke findes i et almindeligt køkken.
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Opsummering
Undersøgelser har påvist sundhedsmæssige fordele ved en mere plan-
tebaseret kost, dog afhængig af, hvordan man sammensætter den 
plantebaserede kost. Sundhedsmæssigt er det et væsentligt budskab, 
at det er den samlede kost, der har betydning for at få den ønskede 
positive effekt og sikre alle næringsstoffer i tilstrækkelige mængder. 
Tabel 3 viser hvilke fødevarer, man bør spise mere eller mindre af ved 
overgang til en mere plantebaseret, sund og bæredygtig kost, der 
indeholder fisk, mejeriprodukter, æg og en begrænset mængde kød.
Tilstrækkeligt indhold af næringsstoffer bliver i den dansk-tilpassede 
plantebaserede kost sikret ved et højt indhold af grøntsager (herunder 
mørkegrønne og røde/orange), bælgfrugter, nødder, frø, frugt samt 
fuldkornsprodukter og kartofler, et tilpas indhold af fisk og skaldyr, 
mælk og mejeriprodukter, fjerkræ og æg, vegetabilske olier og gerne 
svampe i moderate mængder samt en begrænset mængde rødt og 
forarbejdet kød og råderum til ”tomme kalorier”, herunder alkohol 
og salt. Derudover indgår råd om at spise hovedsageligt uforarbej-
dede og let forarbejdede fødevarer og dermed begrænse de højt 
eller såkaldte ultraforarbejdede produkter samt indtage en passende 
mængde mad samlet set. Ud fra et bæredygtighedsperspektiv er et 
meget vigtigt aspekt desuden at minimere madspild samt vælge de 
mere bæredygtige fødevarer, særligt inden for gruppen af fisk og 
kødprodukter, hvor der er stor forskel på klimabelastningen mellem 
de enkelte fødevarer.

Mange aktiviteter og initiativer i forhold til bæredygtig sund mad er 
undervejs, og viden på området øges i hastigt tempo. Det gælder både 
på det ernæringsmæssige område og i forhold til klima- og miljø-
belastningen af fødevarerne, hvor data stadig er mangelfulde på flere 
områder, og nye mere effektive metoder udvikles og implementeres. 
Opgaven med at sikre befolkningen bæredygtig sund mad er stor og 
kræver en koordineret indsats fra mange aktører. Den dansk-tilpassede 
plantebaserede kostmodel er et bidrag i retning af at kunne vejlede 
befolkningen hen mod en både mere sund og bæredygtig kost.
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Kosten bliver ikke automatisk sund ved at skære ned på kødet. 
Det er den samlede kost, der har betydning for at få den ønskede 
positive effekt på såvel sundhed som bæredygtighed.
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Helhedsvurdering  
af fødevarer

De fleste ved, at fisk er sundt, og at vi bør spise mere af det. Fødeva-
restyrelsens anbefaling lyder på 350 g fisk om ugen, men hvis det er 
så sundt, hvorfor ikke spise f.eks. 700 g fisk om ugen? Svaret er des-
værre ikke entydigt, da det afhænger af, hvilke slags fisk man spiser, 
og hvem man er. Fisk indeholder nemlig stoffer, som både er gavnlige 
og skadelige for vores sundhed. I fed fisk som laks, sild og ørred er de 
gavnlige stoffer bl.a. fedtsyrer og D-vitamin, mens de skadelige stoffer 
er tungmetaller som kviksølv. 

En måde at komme nærmere svaret er ved at lave en helhedsvurde-
ring, hvor man sammenholder sundhedsgevinsterne ved fødevaren 
med de sundhedsskadelige effekter. Vi kan udregne, at det giver en 
sundhedsgevinst at spise 350 gram fisk om ugen, hvoraf de 200 gram 
skal være fed fisk. Men hvis vi spiser betydeligt mere end det, risikerer 
vi at få for mange af de sundhedsskadelige stoffer.

Helhedsvurderinger er en relativ ny forskningsdisciplin, som kræver, 
at vi samarbejder på tværs af fagligheder som ernæringsvidenskab, 
epidemiologi, kemi, toksikologi og mikrobiologi. På DTU Fødevarein-
stituttet blev der for fem år siden i forbindelse med en ny strategisk 
satsning dannet Forskningsgruppen for Helhedsvurderinger. De 10-12 
personer, der udgør denne gruppe, har forskellig baggrund og bidra-
ger hver især med deres specifikke kompetencer. 
 
Selvom det lyder intuitivt rigtigt ikke kun at fokusere på enten en 
fødevares gavnlige eller skadelige sundhedseffekter, er det ikke så 
ligetil at veje de forskellige sundhedseffekter op mod hinanden. 
Hvis vi tager fed fisk som eksempel, vil de gavnlige stoffer nedsætte 
risikoen for bl.a. hjertekarsygdomme, mens de skadelige stoffer bl.a. 
kan give skader på hjernens udvikling. For at kunne lave en helheds-
vurdering omregner vi disse effekter til antal raske leveår. Derved får vi 
en slags fælles møntfod, der gør det muligt for os at sammenligne. Vi 
tager højde for, om de skadelige effekter er forbigående eller varige, 
og om de kan medføre livstruende sygdomme som kræft eller tidlig 
død. Vi kan også tage højde for forskelle i befolkningsgrupper som 
børn, kvinder i den fødedygtige alder osv. For eksempel viste en af 
vores undersøgelser, at de personer, der har mest gavn af at øge deres 
fiskeindtag til det anbefalede, er kvinder i den fødedygtige alder og 
mænd over 50 år (Thomsen et al, 2019).  

Det kræver meget data og derved også tid at lave en helhedsvur-
dering. Data er ikke noget, vi selv generer, men vi bruger data fra 
litteraturen og fra de gode danske databaser, der findes for kostind-
tag og forskellige indholdsstoffer i fødevarer. En helhedsvurdering kan 
også bruges til at identificere områder og effekter, der er mindre godt 
belyst, og hvor der mangler data. 

At se på enkelte fødevarer er i midlertidig kun en lille brik i det store 
puslespil. Derfor er vi meget interesserede i at udarbejde beregnings-
modeller, der hjælper os med at vurdere sundhedseffekten af hele 
kosttyper.

Udfordringen er, at det kan tage længere tid at få lavet en helheds-
vurdering af en kosttype end den tid, den er på mode. Stenalderkost 
kunne være et eksempel på en sådan forbigående kosttype-trend. 
Derfor er vi interesserede i mere varige kosttyper, der ”bider sig fast” 
i befolkningen. En sådan kunne f.eks. være vegansk kost, da den 
ser ud til at brede sig, og motiverne til at vælge diæten er ikke kun 
sundhed, men også fødevarernes klima og miljøpåvirkning samt 
dyrevelfærd. Det kunne tyde på, at det er en længerevarende trend, 
hvor det kunne være interessant at få afdækket, om den har nogle 
uhensigtsmæssige effekter på sundheden.

Vi er kun lige begyndt at se på vegansk kost, men det er oplagt, at 
veganere kan være i risiko for at komme i mangel af vigtige nærings-
stoffer, når de fravælger alle animalske fødevarer. Det kan være, at de 
sagtens kan kompensere ved en nøje kostplanlægning og ved at ind-
tage kosttilskud. Men når man kun spiser plantebaseret kost og f.eks. 
øger indtaget af nødder og korn, er man måske i risiko for at udsætte 
sig for de skadelige stoffer, som kan optræde i disse fødevarer, f.eks. 
kræftfremkaldende toksiner fra skimmelsvampe og tungmetaller. Vi 
ved det ikke, men det kan undersøges, og det er her en helhedsvur-
dering giver god mening.

Vi har de modeller, der gør, at vi kan beregne de sundhedsmæssige 
effekter af fødevarer, men vi vil også gerne udvide helhedsvurderinger 
til at omfatte mere end sundhedseffekterne. De matematiske model-
ler, der ligger bag helhedsvurderinger, bliver allerede brugt til at se på 
sygdomsbyrden i befolkningen fremkaldt af bl.a. forskellige kemikalier 

FOKUS

Helhedsvurderinger er en ny metode, der afvejer fødevarernes positive og negative effekter på sundheden. Metoden kan bl.a. 
anvendes til at forklare, hvorfor vi ikke bliver dobbelt så sunde af at spise dobbelt så meget fisk. Læs også, hvad man yderme-
re kan undersøge med metoden.

Af seniorforsker Morten Poulsen, leder af DTU Fødevareinstituttets Forskningsgruppe for Helhedsvurdering, morp@food.dtu.dk
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Fortæl om det, du er optaget af!
Mange medlemmer udtrykte i seneste medlemsundersøgelse, at de er glade for fagbladet Diætisten og rigtig godt kan lide at læse ”Min 
diætistdag” og øvrige in puts fra kolleger, der beretter om noget af det, de fagligt er optaget af – små eller større projekter, processer, meto-
der, sygdomme m.v. 

Dine kolleger vil altså gerne høre om dit arbejde eller dine idéer, holdninger og tanker! 

Vil du bidrage med en notits eller en kortere eller længere artikel eller få hjælp til den - eller  
blive interviewet, så send en mail med dine tanker til redaktør Anne W. Ravn, redaktor@diaetist.dk  FAGLIGT SELSKAB AF KLINISKE DIÆTISTER

og bakterier samt ernæringsmæssige risikofaktorer som f.eks. et højt 
salt- og sukkerforbrug. Vi vil gerne udvide helhedsvurderingerne til 
også at tage højde for fødevarernes klima- og miljøpåvirkning. Vi har 
fået udviklet en model, hvor vi kan lægge flere parametre ind. Forelø-
big har vi lagt en forbrugerøkonomisk vurdering ind, så vi kan lave en 
helhedsvurdering af fisk, der også tager højde for, hvad fisk koster og 
forbrugernes økonomi. På den måde kan vi sikre, at vores anbefalin-
ger bliver nogle, forbrugerne også har råd til at føre ud i livet.

Selvom vi har lavet en helhedsvurdering, betyder det ikke, at den er 
eviggyldig. Indholdet af gavnlige og skadelige stoffer i vores føde-
varer kan ændre sig, og der kan dukke viden op om hidtil ukendte 
sundhedseffekter. F.eks. er det for nylig vist, at fedtsyresammensæt-
ningen i opdrættede laks har ændret sig, så de indeholder færre af de 
langkædede, flerumættede fedtsyrer. Det kan jo rykke på balancen 
mellem de gavnlige og skadelige stoffer i opdrættede laks. Hver gang 
indholdet af gavnlige og skadelige stoffer i vores fødevarer ændrer sig 
signifikant, eller hvis ny viden dukker op, bør man ideelt set følge op 
med en opdateret helhedsvurdering.
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Chrononutrition  
- hvad er det?

Af Line Bak Josephsen, klinisk diætist, cand.scient. klinisk ernæring, 
info@bak-nissen.dk 

Døgnrytme og kronotype
Siden midten af det 20. århundrede har vores spisevaner ændret sig. 
Vi spiser senere på dagen, og mange mennesker indtager over en 
tredjedel af deres kalorieindtag efter kl. 18.00. Dette ”sene spise-
mønster” kan føre til en negativ påvirkning af de døgnrytmestyrede 
metaboliske processer og derfor have en negativ indvirkning på fx 
glukosemetabolismen. Forstyrrelser i den biologiske døgnrytme er for-
bundet med en øget forekomst af forskellige metaboliske sygdomme 
såsom fedme, hjertekarsygdom, mavetarmproblemer og type 2-dia-
betes (2). Chrononutrition er også påvirket af den enkeltes “kronoty-
pe”, herunder individets indre ur. Kronotypen vil derfor påvirke vores 
adfærd, og vi kan alt efter vores kronotype have en præference for at 
spise om morgenen eller aftenen (3). Personer med en ”aftenkronoty-
pe” eller også kaldet ”sene kronotype” er biologisk drevet til at spise 
sidst på dagen (4). Hvis personer med en i forvejen nedsat glukoseto-
lerence indtager store mængder kulhydrat sent på aftenen eller i løbet 
af natten, kan det resultere i en større stigning i koncentrationen af 
glukose i blodet (5). 

Glukosemetabolisme 
Ud fra et kronobiologisk synspunkt følger glukosemetabolismen en 
relativ fast døgnvariation hos raske mennesker. Glukosetolerancen 
topper typisk i dagtimerne, hvor vi er designet til at indtage føde og 
vil falde, når mørket falder på, og vi er designet til at faste (5). Dette 
skyldes, at flere af de hormoner (insulin og kortisol), der er involveret 
i glukosemetabolismen, er påvirket af døgnrytmen (6). Der vil derfor 
opstå ændringer i insulinfølsomhed og insulinudskillelse, hvilket såle-

des påvirker blodsukkerniveauet forskelligt afhængig af tidspunktet 
på døgnet, kosten indtages (1). Dette vil være nyttig viden at inddrage 
i forbindelse med diætbehandlingen af personer med diabetes.

Måltidsmønster
Meget tyder på, at indtagelse af måltider om morgenen eller sent på 
aftenen påvirker glukosemetabolismen hos raske forskelligt. Undersø-
gelser med indtagelse af blandede måltider eller glukoseinfusion hos 
raske deltagere har nemlig påvist lavere glukosetolerance og insu-
linfølsomhed om aftenen end om morgenen (1). Desuden ses der i 
nogle studier en øget forekomst af insulinresistens og type 2-diabetes 
blandt de forsøgsdeltagere, som ikke indtog morgenmad (7). Fore-
komsten af type 2-diabetes hos den gruppe, der ikke indtog morgen-
mad, var 21% højere end hos den gruppe, der spiste morgenmad (7). 
Personer, der foretrækker at spise sent om aftenen (sene kronotyper), 
kan have en tendens til at springe morgenmad over den følgende 
morgen. Observationelle studier har ligeledes vist, at personer, der 
springer morgenmad over og dermed kan karakteriseres som sene 
chronotyper, har et øget BMI og en overkompensation af energi i 
løbet af dagen (9).

Fordeling af makronæringsstoffer og specifikke fødevarer
Mængde, type og absorptionshastighed af kulhydrater i kosten er de 
primære determinanter for både det postprandiale glukoseniveau og 
insulinrespons hos personer med diabetes (10). Derfor spiller disse 
faktorer en vigtig rolle, når det kommer til glykæmisk kontrol. Som 
tidligere nævnt har undersøgelser vist, at hvis morgenmaden har et 
højt indhold af kulhydrater, ser det ud til at virke forebyggende på 
udviklingen af metabolisk syndrom og type 2-diabetes. Vigtigt er 
det i denne sammenhæng at nævne, at der i disse studie er tale om 
kulhydrater med lavt glykæmisk indeks (GI). Noget tyder derfor på, 

ARTIKEL

Vores døgnrytme består af en cyklus på 24 timer, og i løbet af denne 24-timers cyklus ses der forandringer i organismens fysio-
logiske regulering. Der kan derfor måles døgnvariation i eksempelvis hormonsekretion, hjerterytme, renal gennemstrømning og 
kropstemperatur. At sikre en normal døgnrytme er derfor afgørende for optimal regulering af metaboliske processer som eksem-
pelvis glukosemetabolismen. I de senere år er der kommet voksende evidens for, at ændringer i døgnrytmen påvirker metabo-
lismen, og at timing og sammensætning af maden kan påvirke døgnrytmen, og denne viden kan derfor have stor betydning i 
forhold til diætbehandling af mennesker med type 2-diabetes. Dette relativt nye felt kaldes ”chrononutrition” (1).
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at det ikke blot er indtagelsen af et morgenmåltid, der har en positiv 
effekt på sundheden, men at dette måltid har et relativt højt indhold 
af kulhydrater med lavt GI (1). Indtagelse af fedt i form af olivenolie 
en halv time før et måltid med kartofler viste sig at sænke postpran-
dial glukose hos mennesker med type 2-diabetes. Mælkeprotein, 
der indtages forud for brød, i stedet for samtidig med brødet giver 
en markant reduktion i postprandial glykæmi (11). Et studie af raske 
forsøgspersoner undersøgte effekten af et måltid med højt protein-
indhold på postprandial glukose. I dette studie sås det tydeligt at et 
højt proteinindtag i aftensmåltidet kan reducere postprandial glukose 
om natten. Dette kan være gavnligt for mennesker, der er sene kro-
notyper eller spiser om aftenen, da de er mere disponeret for større 
glykæmiske udsving, og et proteinrigt aftensmåltid ser derfor ud til at 
reducere risikoen for natlig hyperglykæmi (12). 

Nogle fødevarekomponenter er blevet identificeret som at have evnen 
til at modulere døgnrytmen og påvirke glykæmisk kontrol (6). Et par 
humane studier har undersøgt specifikke fødevarekomponenters 
rolle, når de indtages på specifikke tidspunkter (1). Eksempelvis har 
flere studier fundet, at indtagelse af kaffe har en beskyttende effekt 
på udviklingen af type 2-diabetes. Effekten af kaffe på postpran-

dial glukose varierer, når den indtages på forskellige tidspunkter af 
døgnet. Dette indikerer, at tidspunktet for kaffeindtagelse kan have 
en forebyggende virkning på risikoen for udvikling af type 2-diabetes.  
En kohortundersøgelse rapporterede om en sammenhæng mellem 
kaffe og reduceret risiko for type 2-diabetes, men kun når kaffe blev 
indtaget ved frokosttid (13).

Chrononutrition som en del af sundhedsfremme og diætbe-
handling
Chrononutrition kan være et vigtigt diætetisk redskab, ikke kun til at 
forøge den metaboliske sundhed for den generelle befolkning, men 
også for at gavne sundheden for bestemte befolkningsgrupper, f.eks. 
mennesker med natarbejde og ved behandling af visse metaboliske 
sygdomme som eksempelvis i forhold til mennesker med overvægt og 
diabetes. I betragtning af den voksende evidens, der forbinder døgn-
rytme og metabolisme, fremstår chrononutrition som en faktor, der 
bør overvejes i forbindelse med sundhedsfremme og diætbehandling 
ved metaboliske forstyrrelser (13). Som diætister bør vi derfor være 
opmærksomme på måltiderens tidsmæssige placerer og natlig indta-
gelse af kulhydratholdige føde- og drikkevarer. Dette kan have særlig 
relevans hos personer med forstyrret døgnrytme og diabetes.
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Inddrag patienter med hoved- 
og halskræft ved enteral  
ernæring 

Af Amalie Gommesen, klinisk diætist, amalie.gommesen@me.com; 
Laura Johansen, klinisk diætist, laura-mhj@live.dk. 

Stråleterapi og ernæringsmæssige problemstillinger
Ernæringsintervention til patienter med hoved- og halskræft i strå-
leterapi er vigtig for patienternes ernæringsmæssige status. Ernæ-
ringsinterventionen kan være med til, at patienterne kan opretholde 
et sufficient energiindtag og dermed være med til at begrænse de 
komplikationer og bivirkninger, der kan opstå som følge af patientens 
kræftsygdom og behandlingen heraf (1,3). Bivirkninger forårsaget af  
strålebehandlingen vil ofte nedsætte patientens energiindtag, og der 
vil ses vægttab hos op til 80% af patienterne (3). Bivirkninger som 
mucositis, odynofagi, dysfagi, xerostomi, dysgeusia, kvalme, opkast 
og anorexia ses ofte hos patienter i strålebehandling (1). Disse bivirk-
ninger vil være medvirkende til patienternes utilstrækkelige energiind-
tag, hvorfor vejledning hos en klinisk diætist er væsentligt (3). Hos 
denne patientgruppe kan enteral ernæring i form af nasalsonde eller 
PEG-sonde derfor være relevant (4). Formålet med projektet var at 
undersøge om vægttab hos patienter med hoved- og halskræft under 

stråleterapi kan behandles vha. enteral ernæring, og hvilken slags 
administrationsmetode til enteral ernæring der er mest fordelagtig. 

Metode i bachelorprojektet
Med projektet ønskede vi også at give indsigt i, hvilke muligheder og 
barrierer patienterne havde for at få anlagt sonde til enteral ernæring, 
og hvordan patienterne kunne motiveres til at få den anlagt. Projektet 
endte ud i en række anbefalinger til stråleterapien. Den primære 
empiri til bachelorprojektet var deltagende observation i stråleterapien 
samt seks kvalitative interviews med tre patienter med hoved- og hals-
kræft, en klinisk diætist, en læge og en sygeplejerske. Den sekundære 
empiri var litteraturgennemgang af systematiske reviews på området. 

Patienternes holdninger til enteral ernæring 
De kvalitative interviews med patienterne med hoved- og halskræft 
omhandlede, hvilke muligheder og barrierer de så ved hhv. nasalson-
de og PEG-sonde. Patienternes svar var ikke entydige. Generelt havde 
alle tre patienter ved starten af behandlingen en barriere i forhold 
til at få anlagt nasalsonde. To af patienterne kom dog med tiden til 
at acceptere tanken om nasalsonden, hvorimod den sidste patient 

BACHELOR

Patienter med hoved- og halskræft i strålebehandling er i stor risiko for underernæring pga. de bivirkninger, som ofte følger af 
strålebehandlingen (1). Derudover udløser kræft inflammation, som påvirker kroppens metabolisme med et øget energibehov til 
følge (2). I dette projekt er det blevet undersøgt, hvilke muligheder og barrierer der er ved brugen af enteral ernæring. Patienterne 
påpeger henholdsvis komplikationer til operation ved PEG-sonden og synligheden ved nasalsonden som de største barrierer. 
Projektet har dannet baggrund for udarbejdelsen af en række anbefalinger til, hvordan patienterne kan informeres om enteral 
ernæring og tidspunkt for anlæggelse samt motivation og ernæringsstøtte.
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var modstander af nasalsonden. Den barriere, de påpegede, var 
synligheden. Patienterne kendte ikke PEG-sonden, men efter en kort 
forklaring gav de udtryk for, at de ville være mere interesserede i en 
PEG-sonde.

Fagpersonalets holdninger til enteral ernæring 
De kvalitative interviews med fagpersonalet omhandlede, hvilke mu-
ligheder og barrierer de så ved hhv. nasalsonden og PEG-sonden. Den 
kliniske diætist var åben overfor PEG-sonde og så flere muligheder ud 
fra et ernæringsmæssigt synspunkt bl.a. i forhold til at kunne bremse 
et evt. vægttab tidligere. Lægen mente, at fordelen ved nasalsonden 
var, at den naturlige ernæringsproces, stadigvæk benyttes, da sonde-
ernæring gives gennem næsen og ned i ventriklen. Lægen var dog 
også åben overfor PEG-sonden. Sygeplejersken så PEG-sonden som 
den eneste rigtige mulighed til patienter med hoved- og halskræft 
grundet de mange bivirkninger, som patienterne oplever - herunder 
stråleskader og slim i halsen. Selvom holdningerne til PEG-sonden 
overvejende var positive, blev denne sondetype ikke benyttet, da 
personalet på endoskopiafsnittet, som skulle anlægge PEG-sonden, 
var modstandere.
En systematisk litteratursøgning viste, at litteraturstudier på området 
er modstridende i forhold til, om den ene slags enterale ernæring er 
mere fordelagtig end den anden målt på bl.a. gener og vægt  (5,6,9-
11).

Anbefalinger  
I og med at litteraturen er modstridende ift. enteral ernæring til pa-
tienter med hoved- og halskræft, kan der ikke udarbejdes en generel 
anbefaling, men på grundlag af de kvalitative interviews blev det 
tydeligt, at alle patienter har hver deres præference, og derfor kan det 
anbefales, at patienten altid inddrages i valget af typen af sonde. På 
den baggrund er følgende anbefalinger udarbejdet:

Patientinformation om typer af enteral ernæring:
Den kliniske diætist skal informere patienten om, hvilke administrati-
onsformer indenfor enteral ernæring, der findes, og hvordan de fun-
gerer. På baggrund af denne information kan patienten i samarbejde 
med den kliniske diætist tage stilling til, hvilken enteral ernæring han/
hun gerne vil have nu eller på et senere tidspunkt. 

Tidspunkt for anlæggelse af sonde til enteral ernæring:
Anbefaling af tidspunkt skal ske på baggrund af en screening ved den 
kliniske diætist. Hvis patienten opfylder et eller flere af parametrene, 
anbefales det at få anlagt sonde til behandling med enteral ernæ-
ring (2). Screeningen består af BMI, vægttab og en vurdering af det 
procentvise indtag af patientens kost. Hvis patienten ikke vurderes at 
have behov for enteral ernæring ved første screening, skal den klini-

ske diætist fortsætte med at udføre screeningen en gang om ugen i 
resten af forløbet (7). 

Vejledning til motivation:
For at motivere patienterne til enteral ernæring anbefales det, at den 
kliniske diætist benytter sig af den motiverende samtale, herunder 
metoden ”fremkald giv fremkald” til information omkring enteral 
ernæring og fremkaldelse af forandringsudsagn, så patienten selv 
opnår en motivation (8).

Ernæringsstøtte i forløbet:
Det anbefales, at den kliniske diætist følger og vejleder patienterne 
igennem hele forløbet. Selvom patienten får anlagt sonde til enteral 
ernæring, skal denne ernæringsform stadig kombineres med ernæ-
ringsstøtte, herunder vejledning i indtagelse af ernæringsdrikke, og 
ugentlige vejledninger ved den kliniske diætist i relation til screenings-
resultatet (1,2).

Konklusion 
Projektet peger i retning af, at den bedste løsning vil være at bevare 
patienternes autonomi ved altid at inddrage dem i valget af enteral 
ernæring via nasal- eller PEG-sonde. Det anbefales, at patienterne 
screenes ugentligt, hvor der måles på BMI, vægttab og dækningsgra-
den af energiindtag. Derudover skal den kliniske diætist motivere og 
støtte patienterne igennem hele forløbet.

Perspektivering 
Da der i dette projekt er fundet modsigende litteraturstudier omkring 
enteral ernæring og administrationsmetode og dermed ikke et ende-
gyldigt resultat, kan dette projekt være med til at inspirere, bidrage 
med viden og danne grundlag for refleksioner hos modtagerne, som 
har interesse i at forebygge og behandle underernæring hos patienter 
med hoved- og halskræft.

Endoskopiafsnittet har en stor barriere i forhold til PEG-sonden. Hvis 
ovenstående anbefalinger skal kunne effektueres, er der behov for 
et øget fokus i endoskopiafsnittet og på deres retningslinjer mhp. at 
åbne for flere anlæggelser af PEG-sonder. 
Et fremadrettet forslag på baggrund af dette projekt er, at endosko-
piafsnittet skal blive mere fleksible og åbne for at anlægge PEG-son-
der efter patientens ønske.
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Min diætistdag

MIN DIÆTISTDAG

Lone Bjerregaard Rosenkilde, 
privatpraktiserende klinisk diætist 
og coach
info@lonerosenkilde.dk
www.lonerosenkilde.dk

Efter 19 års ansættelse i det offentlige, 
tog jeg i 2018 springet og blev privat-
praktiserende på fuld tid. Jeg nyder 
fleksibiliteten, og at jeg selv sætter 
rammerne. Med soloklinik i Aalborg 

består min arbejdsdag overvejende af individuelle diætbehandlinger, 
krydret med forskellige undervisningsopgaver og foredrag. Igennem 
årene er jeg blevet mere og mere helhedsorienteret i min behandling 
og har udover kost og motion også fokus på søvn og relevante psyko-
logiske aspekter hos mine klienter. Mine primære arbejdsområder er 
adipositas, IBS, dyslipidæmi, diabetes og cancer.

Kl. 7.30 starter min dag med at gøre klinikken klar til at modtage 
første klient, og der besvares mails.

Kl. 8.00 kommer første klient - en 45-årig mand med adipositas, som 
nu kun mangler fem kg i at nå sit mål om vægttab på 20 kg. Han 
har slidgigt med periodiske smerter i såvel skulder som knæ, men 
livsstilsændringen har gjort, at han nu ikke længere behøver at tage 
smertestillende. Jeg skriver journalnotat, fakturerer dagens vejledning 
og gør klar til at indberette til Sygesikringen ”danmark”. Indberetning 
til ”danmark” foretager jeg typisk 1-2 gange ugentligt.

Kl. 9.00 Min næste klient er en 32-årig kvinde med PCO og adiposi-
tas. Hun skulle tabe sig 10 kg, før hospitalet ville tilbyde hende fertili-
tetsbehandling. Hun er nu i mål og kan forhåbentligt snart begynde i 
fertilitetsbehandling. Klienten vil gerne følges noget tid endnu for at 
minimere risikoen for tilbagefald.

Kl. 9.35 Besvarer mails og aflytter telefonsvarer. En klient har lagt 
besked om, at jeg skal ringe tilbage til hende, idet hun ønsker at flytte 
sin næste tid.

Kl. 10.00 Jeg byder velkommen til en ny klient, en 19-årig gymnasie-
elev med IBS, som ønsker hjælp til at få skabt ro i maven. Patienten er 
ledsaget af begge forældre. Det står hurtigt klart, at klienten lider af 
svær IBS, der det sidste halve års tid har ført til markant øget fravær 
i skolen, negativ indvirkning på hendes sociale liv og tiltagnende 
bekymringer. Vejledningen i dag tager således udgangspunkt i meget 
mere end blot mad og low FODMAP, og vi når frem til, at det vil være 
bedst om klienten også får kontakt til en psykolog.

Kl 12.30 Det er blevet tid til frokostpause.

Kl. 13.00 Næste klient, en midaldrende kvinde med sclerose og 
adipositas kommer en halv time før tid. Jeg går ud og tager imod og 
hjælper med at få kørestolen ind. Klienten bor alene, kører selv bil og 
klarer generelt det hele selv – en sej kvinde. Hendes mål er vægttab 
og generelt sundere kost, og hun er allerede godt i gang.

Kl. 14.00 Jeg tjekker hurtigt mails og ubesvarede opkald, før jeg 
dykker ned i forberedelse af undervisningsmateriale til Kræftens 
Bekæmpelse. Jeg skal i næste uge til Herning og undervise på ”Dit 
Liv”-kurset for kræftramte og pårørende i emnet ”Spis godt”. Jeg har 
i nogle år været fast underviser på disse kurser i Herning og Aalborg, 
og nyder at formidle såvel teori som praktik, idet jeg også tager kursi-
sterne med i køkkenet.

Kl. 15.30 Afsluttende vejledning - en 55-årig mand, som jeg har fulgt 
i over et år. Klienten har været på lidt af en rejse og har tabt sig 23 
kilo, siden han ved et tilfælde fik konstateret diabetes. Det er vemo-
digt at skulle sige farvel i dag, men først og fremmest glædeligt at 
have fået lov til at hjælpe klienten med at vælge det sunde liv til.

Kl 16.30 Lukker klinikken ned for i dag efter at have svaret mails og 
foretaget sidste journalføring, fakturering og bogføring. I aften efter 
sønnikes sengetid, skal jeg have gjort et facebook opslag klar. Som 
solo selvstændig kan overgangen mellem arbejde og fritid let blive 
udvandet, men med familieliv ved siden af, er det nødvendigt med en 
god balancegang, og den mestrer jeg heldigvis langt de fleste dage. ‐
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KALENDER ’20
Hold dig opdateret om arrangementer og kurser på www.kost.dk/fakd

Malnutrition Awareness Week (MAW) 5.-9. oktober
Læs mere på www.nutritioncare.org/maw

Generalforsamling i FaKD
Tid: Fredag den 6. november 2020 kl. 16.00-19.00
Sted: Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 4. sal, 2300 Kbh. S
Hvem: Alle medlemmer af FaKD (gratis) 

”Ernæringsugen - Rigtig ernæring nytter” 16.-20. november 
Læs mere på dske.dk

FaKD-kursus - Ernæringsfaglig behandling af mennesker med svær overvægt 
Tid: 3. december 2020 kl. 9.30-15.30
Sted: Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 
99, 8200 Aarhus N
Pris: 595 kr. 
Tilmelding via www.kost.dk/course/1051

Årsmøde, FaKD 2021
Tid: 7. maj 2021 kl. 10.00-16.00
Sted: Kolding (location og program følger)

Rehabilitation International World Congress 2021, “Moving Societies” 
Tid og sted: Århus 7.-9. september 2021
https://www.rehabiliteringsforum.dk/det-sker/24th-worldcongress-2021

International Congress in Dietetics 2021
Tid og sted: september, Cape Town, Sydafrika
http://www.icda2020.com/

Skriv til redaktor@diaetist.dk med dine øn-
sker og ideer eller dit eget bidrag til bladene 
i 2020.

Diætisten i 2020
I forbindelse med samsending med K og E’s 
blade udkommer Diætisten i 2020 i februar, 
marts, maj, august, september og december. 
Deadline er ca. seks uger før udgivelsen.

Opstillede kandidater til 
bestyrelsen 2020  
- læs mere på fakd.dk
Mette Theil  (nuværende formand)
Trine Klindt  (nuværende næstformand)
Christian Antoniussen  (nuværende bestyrelsesmedlem)
Louise Rasmussen  (nuværende bestyrelsesmedlem)
Luise Kopp  (nuværende bestyrelsesmedlem)
Randi Tobberup  (nuværende suppleant)
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Sondeernæring,
som indeholder
rigtige fødevarer*
og er klar til brug

Fiberindhold
fra både frugt
og grøntsager* 

Fire
proteinkilder:
kyllingekød*,
mælkeprotein,
grønne bønner*
og ærter*

I mave-tarmkanalen lever en mangfoldig mikrobiota, som 
trives ved en varieret og fi berrig kost, med højt fi berindhold 
fra frugt og grønt.1 Sondeernæring, som indeholder rigtig mad 
eller ingredienser fra rigtig mad, har vist sig at være godt både 
for maven og for madoplevelsen. 2,3

Isosource® Mix er en sondeernæring, som indeholder rigtige 
fødevareingredienser fra kylling,* ærter,* bønner,* ferskenmos 
og appelsinjuice fra koncentrat*. Sammen bidrager de til et 
næringsindhold, som maven og tarmen kan få det godt af!

RIGTIG MAD RIGTIG OMSORG
Fødevare til særlige medicinske formål. Til ernæringsbehandling af patienter med under-
ernæring eller i ernæringsmæssig risiko. Anvendes i samråd med læge eller diætist.

Ref: 1.Mark L. Heiman & Frank L. Greenway, A healthy gastrointestinal microbiome is dependent on dietary diversity. Molecular Metabolism 2016:317-
320. 2. Hurt RT, et al., Blenderized Tube Feeding Use in Adult Home Enteral Nutrition Patients. Nutr Clin Pract. 2015;30(6):824-829. 3. Samela K. et al., 
Transition to a Tube Feeding Formula With Real Food Ingredients in Pediatric Patients With Intestinal Failure. Nutr Clin Pract. 2017;32(2):277–281.

* Rehydreret kylling og rehydrerede grøntsager samt juicekoncentrat.  

For sundhedsfagligt personale
www.nestlehealthscience.dk
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