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Året stod allerede ved starten i coronaens 
skygge, både i privatlivet og arbejdslivet. 
Men FaKD har meget på dagsordenen og 
vil tage fat på alt det, vi kan under disse 
vilkår.

Som formand har jeg taget en større beslutning, 
da vi i FaKD længe har ønsket os mere arbejds-

kraft til vores opgaver. Som udtrykt i decemberbladet har bestyrelsen 
meget, vi brænder efter at arbejde med for jer medlemmer og for 
vores faggruppe. Da vi alle i bestyrelsen også er ansat i fyldige jobs, 
har vi i længere tid talt om og senest også besluttet, at FaKD igen skal 
have en fuldtidsformand med mere kontinuitet og synlighed. Det er 
en opgave, jeg glæder mig meget til at løfte, og jeg har tilmed været 
så heldig at få orlov fra min ansættelse på Frederiksberg/Bispebjerg 
hospital i min valgperiode. 

Nogle af bestyrelsens fokuspunkter for i år er: 
- Bedre og kendte henvisningsmuligheder til diætister
-  Flere diætister i arbejde ved at sætte fokus på behovet og på hvor-

dan/hvor mange vi er ansat derude- fx regionalt, i psykiatrien og 
kommunalt

- Medlemskurser (når virussen tillader at mødes)
-  Indtrædelser i arbejdsgrupper i Sundhedsstyrelsen, for at belyse 

behovet for vores faggruppe
-  Projektdeltagelse i bl.a. Rådet for Sund Mad’s projekter ”Ja tak, lidt 

mindre”, ”Sundere 0-16-årige i kommunen” og ”Kritisk tænkning”.

Vi er allerede godt i gang, og i januar deltog jeg i KL’s virtuelle sund-
hedskonference med Kost og Ernæringsforbundet. Fokus gik på pla-
nen omkring udvikling af det nære og sammenhængende sundheds-
væsen, fremtidens forebyggelse og kronikerbehandling samt fokus på 
sårbare borgeres vej i sundhedsvæsenet.

Næstformand Trine Klindt og jeg har haft møde med Sundhedssty-
relsen omkring den igangværende 10-års plan for psykiatriområdet. 
Vi retter opmærksomhed på de udfordringer og løsninger vi ser med 
vores ”diætistøjne”.

Jeg har medvirket i indslag i TVA om projekt ”Ja tak, lidt mindre” 
under Rådet for sund mad, et projekt hvor også FaKD er partnere. Det 
er en forebyggelsesindsats mod overvægt, som har til formål at øge 
tilgængeligheden af og efterspørgslen efter lidt mindre portioner og 
pakkestørrelser.

I bestyrelsen håber vi, at vi hører fra jer, når I derude ser og oplever 
udfordringer, har forslag til løsninger på problemfelter eller har ønsker 
til indsatsområder for FaKD. Vi har meget på dagsordenen, men vi vil 
også meget gerne arbejde med det, I finder væsentligt.

COVIDvira og vacciner fylder meget, men sundhedsvæsenet arbejder 
videre med hjælp fra mange af jer hver dag. Behovet for jer er der, og 
som casen i artiklen om borgerforslaget side 5-7 fortæller, så er der 
også ernæringsudfordringer forbundet med corona. 

God arbejdslyst med jeres vigtige virke! - Mette
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For sundhedsfagligt personale

www.nestlehealthscience.dk

Mad er en vigtig del af livet. Korrekt ernæring og energi-
indtag hjælper os med at vokse og udvikle os. Men mad 
handler også om følelser – f.eks. følelsen af at være 
sammen omkring et måltid.

For personer, som er afhængige af sondeernæring, er 
det også et spørgsmål om sikkerhed, konsistens og det 
rigtige næringsindhold. For patienter og plejepersonale, 
som vægter dette højt, og som også ønsker et varieret 
indtag af fi ber- og proteinkilder, har vi udviklet Isosource® 
Mix og Isosource® Junior Mix. Sondeernæringen er 
baseret på mere end 30 års erfaring og indeholder et 
udvalg af rigtige råvarer*, som giver øget velbefi ndende 
og forbedrer madoplevelsen.

*Rehydreret kyllingekød og grøntsager, ferskenmos og 
appelsinjuice fra koncentrat

RIGTIG MAD GØR FORSKELRIGTIG MAD GØR FORSKEL
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ARTIKEL

Et borgerforslag i den  
gode sags tjeneste

Diætisten: Hvad går borgerforslaget ud på? 

Forslaget går ud på, at det i både Sundheds- og Serviceloven præ-
ciseres og tydeliggøres, at ernæringsplejen skal indgå i den samlede 
behandling og pleje af syge, ældre og svage. Disse to nævnte love 
sætter rammerne for sundhedsområdet og ældreplejen. Formålet med 
forslaget er, at ernæring skal indgå i en helhedsorienteret pleje og 
behandling for at sikre, at der er sammenhæng og kontinuitet mellem 
den ernæringsmæssige pleje og den behandling, som patienten/
borgeren gives på henholdsvis sygehus og i ældreplejen. Baggrunden 
for at anvende netop ordet ”ernæringspleje” er, at vi vurderer, at det 
er et ord, der bredt dækker det ernæringsmæssige område såvel på 
hospital, på plejebolig og i borgerens eget hjem. Ligeledes præcise-
rer ordet, at det er en kontinuerlig ernæringsindsats fra alt relevant 
personale omkring den syge/ældre, og forhåbentligt - hvis nødvendigt 
- efter diætistens anvisning. Ordet dækker i vores optik således over, 

at målet er, at den syge/ældre modtager optimal ernæring. Midler-
ne til at opnå dette mål varierer afhængigt af, om vedkommende 
er på hospital, på plejebolig eller i eget hjem, men vil typisk være 
ernæringsterapi (dvs. diætbehandling til småtspisende), individuelle 
måltider, fokus på mellemmåltider, kost til småtspisende, madservice 
til småtspisende o.l.   

I dag formidles anbefalinger, vejledninger, retningslinjer o.l. vedr. er-
næring fra centralt og politisk hold, men står ikke eksplicit beskrevet i 
loven. I praksis betyder det, at ernæringsplejen i sundheds- og ældre-
plejen er en opgave, som ledere og personale kan tage sig af, hvis 
de finder tid og interesse herfor, men ikke en opgave, som ledere og 
personale skal tage sig af. Eksempelvis er genoptræning og fysiote-
rapi en opgave, som sundheds- og ældresektoren skal tage sig af jf. 
Sundhedslovens kap. 39 og 39a samt Servicelovens § 86. Paradoksalt 
nok er kvaliteten af – og fremskridt i - genoptræningen - afhængig af 
optimal ernæring. 

”Diætisten” har interviewet cand.scient., ph.d. Karin Østergaard Lassen og klinisk diætist, cand.scient. Pia Lundstrøm Rath om det 
borgerforslag, som de arbejder på at få tilstrækkeligt med støtteerklæringer til i dette forår. Borgerforslaget går ud på at sikre, at 
det i lovgivningen bliver tydeligt, at ernæring skal indgå i behandlingen og plejen af ældre og syge. 
Karin og Pia har i flere år arbejdet med ernæringsområdet; Karin har i flere forsknings- og innovationsprojekter haft fokus på den 
medicinske patients ernæringspleje, og Pia har omfattende erfaring dels fra arbejdet som klinisk diætist i den kommunale sektor 
og dels fra ernæringsfaglige projekter.  
Karin er hovedstiller for borgerforslaget, og Pia er - sammen med fire øvrige - medstiller på borgerforslaget. De øvrige medstillere 
har erfaring fra sundhedssektoren som ledende sygeplejersker eller fra sundhedsfaglige professionsuddannelser. 
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Der er gennem de seneste mange år gennemført det ene ernærings-
faglige forsknings- eller udviklingsprojekt efter det andet, uden at 
denne viden systematisk, vedvarende og tværfagligt anvendes til 
at optimere den ernæringsmæssige behandling og pleje af syge og 
ældre. Det betyder, at der er en omfattende viden tilgængelig - som 
implementeret i driften på sygehuse og plejehjem - vil højne kvaliteten 
af ernæringen til ældre og syge samt bidrage til, at effekten af den 
øvrige behandling forbedres.  

Resultatet af den i dag manglende lovgivning på ernæringsområdet 
er, at mange patienter og ældre, der er afhængige af offentlig forplej-
ning, forbliver underernærede med dårlig livskvalitet til følge. Hvis alle 
ansatte i sundheds- og ældresektoren implicit arbejder for - og tænker 
på - at ernæringspleje, mad og måltider er lige så vigtige indsatser 
som medicin og genoptræning, ville det ikke være nødvendigt ekspli-
cit at lovgive om denne del af behandlingen og plejen af syge, ældre 
og svage. Men de tørre tal viser – desværre kan man sige - at det er 
nødvendigt at arbejde for at præcisere dette i lovgivningen. 

Diætisten: Er der en bestemt hændelse, der har gjort at du, 
Karin, som hovedstiller, formulerer borgerforslaget netop nu? 

Ja, det kan man godt sige, at der er. Første gang jeg formulerede 
idéen til at lovgive på området var i kapitlet ”Ernæring er livsvigtig 
men overlades til ildsjæle” i bogen ”Skammekrogen – debatbog om 
medicinske patienter” fra 2009. Siden da har idéen herom fra min 
side ligget stillet. Men den hændelse, der for alvor satte gang i idéen 
om borgerforslaget, var en gennemgående historie i JP Aarhus over 
sommeren sidste år om sygdoms- og rehabiliteringsforløbet for en 
coronapatient; i historien og fotoreportagen på over 20 sider fortælles 
meget detaljeret om sygdomsforløbet og genoptræningen med 
fysioterapeuter. På grund af sygdommen havde patienten tabt sig 
18 kilo. På få linjer står der, at patienten nu efter sondeernæring kan 
spise normalt igen, og ”efter flytning fra intensiv sætter den fysiske 
genoptræning kontant ind”. Patienten udtaler til journalisten, at ”jeg 
ved godt, at man bør spise godt med proteiner i min situation. Men 
jeg har ikke den samme lyst til mad længere. Jeg ved ikke, om det 
er på grund af coronaen, eller om det er, fordi jeg bruger så meget 
energi, at jeg simpelthen er for udmattet til at have lyst til mad. Men 
det kniber i hvert fald med at få maden ned til frokost.” Fagligheden 
fra en klinisk diætist med diætbehandling for at sikre, at patienten 
modtager den korrekte ernæring i forhold til patientens sygdom og 
rekonvalescens, synes at være totalt fraværende i behandlingen og 
plejen. Og det selvom patienten er indlagt på et af Danmarks højt 
specialiserede hospitaler! 

Et andet eksempel, der har givet inspiration til borgerforslaget, er et 
forløb på et sjællandsk plejehjem; en familie fortæller herom, at da de 
så deres far igen efter knap fire ugers corona-nedlukning, var han de-

hydreret og havde tabt sig seks kilo. Før corona-nedlukningen havde 
han det efter alderen godt og var vægtstabil. Plejepersonalet havde 
under nedlukningen registreret, at han var småtspisende, men havde i 
øvrigt ikke søgt at afhjælpe det. Tværtimod havde plejehjemmet over 
telefon oplyst familien om, at han havde det godt. Beboeren blev på 
familiens foranledning indlagt efter de fire uger, hvor det på sygehu-
set blev konstateret, at patienten var forpint, afmagret, dehydreret 
med blødende sår i mund og tryksår på halebenet. Faren overlevede 
ikke. Familien klagede til Styrelsen for Patientklager over, at faren ikke 
havde modtaget tilstrækkelig pleje, herunder væske, ernæring, sår- 
og mundpleje og medicinadministration. Styrelsen for Patientklager 
har givet familien medhold i, at det er kritisabelt, at beboeren ikke var 
blevet vejet, da en månedlig vejning er udgangspunkt for at kunne 
observere og behandle evt. vægttab. I styrelsens afgørelse er der lagt 
vægt på, at der bør udarbejdes en ernæringsbeskrivelse, og at der hos 
patienter, som spiser og drikker sparsomt, bør være et øget fokus på 
ernæring og væske. Heraf fremgår, at det ikke er et krav, at svage og 
småtspisende ældre sikres sufficient ernæring – bare de bliver vejet! 
Disse er blot to eksempler, hvor coronapandemien endnu engang har 
tydeliggjort for mig, at ernæringen ikke er i fokus i behandling og 
pleje af syge og ældre. 

Diætisten: Hvorfor har du, Pia, valgt at være medstiller på 
borgerforslaget?

Jeg har valgt at være medstiller på borgerforslaget, da jeg ønsker og 
ser et behov for, at ernæring i både Sundheds- og Serviceloven skal 
sidestilles med de øvrige sundhedsfaglige fag såsom genoptræning og 
sygepleje. Som klinisk diætist mener jeg, at ernæring til syge skal ses 
og accepteres på lige fod med andre behandlinger. I første omgang 
handler det om at få vigtigheden af ernæring belyst i det brede 
perspektiv.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en tilstrækkelig gennemsigtighed 
på ernæringsområdet i forhold til, hvem der tager sig af hvilken opga-
ve hvornår. Dette behov for gennemsigtighed i sundhedsvæsenet kan 
Sundhedsloven opfylde. Med en lovændring på området vil vi få hjælp 
til øget fokus på området, hvilket vil give mulighed for at indarbejde 
bedre strategier og skabe bedre overblik.

Som klinisk diætist har man fokus på at sikre den enkeltes ernærings-
tilstand gennem et tværfagligt samarbejde med patienten/borgeren 
og det øvrige sundhedspersonale. Sundhedsloven, som fastsætter kra-
vene til sundhedsvæsenet, skal bl.a. sikre, at der er en sammenhæng 
mellem de ydelser den enkelte modtager, og at de behandlinger, der 
udføres, er af høj kvalitet. Vi ved fra litteraturen og praksis, at ernæ-
ring er en vigtig faktor for sygdomsbehandling, genoptræningsforløb 
og det sundhedsfremmende arbejde. Derfor er det nødvendigt, at 
den ernæringsmæssige opgave tydeliggøres i lovgivningen på lige fod 
med genoptræning og sygepleje.
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Diætisten: Kan I nævne nogle af de reaktioner, I har fået på 
borgerforslaget?

Vi har oplevet flere forskellige reaktioner – reaktioner, der sandsyn-
ligvis afhænger af, hvilken viden og indsigt vedkommende har på 
området. Fra ernæringsfaglige kredse har vi oplevet stor begejstring 
og ønske om at hjælpe med at udbrede viden om borgerforslaget 
og intentionen med forslaget. Vi har dog også oplevet reaktioner på 
anvendelse af ordet ”ernæringspleje”, da det i klinisk diætetik ikke 
er et defineret ord. Vores bevæggrunde for at vælge dette ord, har vi 
uddybet under dit første spørgsmål. 

I andre fagkredse er der kommenteret på, hvem der så skulle tage sig 
af denne ernæringspleje? I den forbindelse er vores indtryk, at nogle 
synes, at den faglige vinkling i forhold til den kliniske diætists rolle 
skulle være tydeligere i borgerforslaget. Men det er her vigtigt at tæn-
ke på, at det er en lovtekst til det politiske niveau, hvor intentionen 
er, at ernæringen kommer i fokus i det brede perspektiv. Hvis denne 
lovgivning vedtages og følges, er næste step, at der i alle relevante or-
ganisationer med offentlig forplejning til ældre eller syge, bliver behov 
for en organisatorisk udvikling og faglig udbygning af ernæringsom-
rådet. I denne udvikling er den kliniske diætist et helt centralt fagligt 
omdrejningspunkt. Som vi ser det, mangler der i dag, at den kliniske 
diætists faglighed indgår i det tværfaglige samarbejde i behandling og 
pleje af syge og ældre. Ligeledes mangler der et led mellem produk-
tionskøkkenet og patienten/den ældre. Fra tidligere undersøgelser 
er der her viden at hente om, hvordan en sådan funktion for en om-
sorgs- og plejeperson kan fungere – naturligvis i et samarbejde med 
den kliniske diætist, sygeplejersken og lægen. Her vil mange måske 
indvende, at der er tale om en stor udgift. Men undersøgelser viser, 

at denne funktion har en positiv indflydelse på patienternes rekonva-
lescens, reducerer omfanget af madspild og giver patienterne vigtig 
viden om ernæringsmæssig egenomsorg. 

Diætisten: Hvad håber I på at få ud af at stille borgerforslaget?
 
Lovgivning gør det ikke alene, men vi håber, at dette borgerforslag 
kan være en løftestang, der kan bidrage til at implementere den i dag 
tilgængelige viden om, hvorledes man på hospitaler og i den kommu-
nale ældrepleje kan sikre patienter og borgere en optimal ernærings-
pleje; som tidligere nævnt, er der gennem de seneste årtier gennem-
ført adskillige forsknings- og udviklingsprojekter, der dels analyserer 
problemet og dels beskriver, hvordan underernæring blandt syge og 
ældre kan forebygges. I dag er denne viden kun i ringe grad – og ikke 
systematisk - implementeret i den offentlige forplejning på hospitaler, 
plejebolig og i madservice til hjemmeboende ældre.

Diætisten: Der skal indsamles 50.000 støtteerklæringer. Hvad 
gør I, hvis I ikke når det mål inden ultimo april i år?

Vi ved, at det er vanskeligt og et stort arbejde at få samlet 50.000 
støtteerklæringer. Men vi håber, at det at stille borgerforslaget om 
ikke andet vil give anledning til debat i medier, faglige kredse o.l. Ud-
fordringen med at stille et borgerforslag er, at den tekst, man foreslår, 
skal kunne indsættes direkte i lovgivningen. Dermed bliver det en tør 
og tung tekst, der kan være vanskelig at formidle på en lettilgængelig 
og forståelig måde. Men vi håber på trods heraf - med en forklarende 
følgetekst - at nå ud til mange interesserede, der vil støtte borger-
forslaget. Da ældreområdet jo har Sundheds- og Ældreministerens 
opmærksomhed, tænker vi – uafhængigt af antal støtter – at præsen-
tere ham for forslaget. 

Nye officielle kostråd

Har du støttet borgerforslaget?  
- ellers gør det nu og støt op om vores faglighed.  

Læs om og støt forslaget på  

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-05679

FaKD

Spis planterigt, varieret og ikke for meget. Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk... er 
nogle af syv nye officielle kostråd til at sammensætte en sund og klimavenlig kost. Kostrå-
dene er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, med 
afsæt i den tilgængelige videnskabelige dokumentation, og forskerne har opstillet en dansk 
modelkost baseret på den globale EAT-Lancet referencekost. Modelkosten er planterig og 
lever op til de nordiske næringsstofanbefalinger. 

DTU Fødevareinstituttets arbejde med at udvikle vidensgrundlaget for de nye kostråd er 
beskrevet i rapporten ”Råd om bæredygtig sund kost. Fagligt grundlag for et supplement til 
De officielle Kostråd”, og de nye kostråd kan findes på https://altomkost.dk/raad-og-anbefa-
linger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima.
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Mange 
nyheder

Gratis
vareprøver?

Skriv til os!

Hos EASIS gør vi en dyd ud af hele tiden at komme med nye produkter, som kan inspirere danskerne til en livsstil uden 
tilsat sukker. Og lige nu har vi rigtig mange nyheder, som vi håber kan bruges i din vejledning af klienter på vej mod en 
sundere livsstil. Vi sender gerne gratis vareprøver og brochuremateriale, hvis du sender os en mail på easis@easis.dk. 
Vi glæder os til at høre fra dig!

EASIS forhandles i alle detailkæder. Se også easis.dk, netbutik.diabetes.dk m.fl. 
Følg os på facebook.com/EASISDanmark og Instagram @easis_udentilsatsukker

Uden tilsat
sukker



”Du burde ingenting”

ARTIKEL

Hvis du er nysgerrig på mine tanker om, hvorfor mine og måske også dine klienter ikke lykkes med at opnå deres sunde mål, kan 
du læse med her. Min artikel tager afsæt i min bog, som jeg skrev, da jeg igen og igen oplevede, at jeg som sundhedsprofessionel 
kom til kort. Jeg måtte undersøge og gruble over hvorfor!

Af Nadja Vienberg, praktiserende klinisk diætist, underviser, forfatter. 
Kontakt: diaetist@nadjavienberg.dk 

I min bog ”Du burde ingenting” søger jeg at gøre op med de misfor-
ståelser, der har skabt et forvrænget sundheds- og kropsideal. Vi bur-
de se ud på en bestemt måde. Vi burde træne mere. Vi burde spise 
sundere og på en bestemt måde. Eller burde vi? Burde-mentaliteten 
kan afføde en lang række regelsæt, som vores klienter forsøger at 
leve op til. Regelsæt, som kan medføre underernæring, fejlernæring 
og overspisninger (1). Bogen henvender sig også til sundhedsprofes-
sionelle, der ønsker at forstå, hvordan de kan hjælpe deres klienter 
med at bryde uhensigtsmæssige spisemønstre – uanset om der er tale 
om underspisninger eller overspisninger, dvs. hvor der indtages en 
objektiv større eller mindre mængde mad end det fysiologiske behov.

Jeg følte mig aldrig god nok som diætist
Da jeg blev færdiguddannet diætist i 2016 og for alvor skulle ud og 
arbejde med klienter, oplevede jeg ofte, at mine klienter faldt i samme 
grøft undervejs i forløbet. Overspisninger, fysisk inaktivitet, dårlig 
samvittighed, selvhad, overflod af energitætte og næringsfattige 
fødevarer osv. Nogle klienter udeblev eller blev ved med at udskyde 
vores sessioner. Andre vægttabsklienter tog alle deres tabte, og ofte 
også ekstra, kilo på igen.

Jeg projicerede den manglende succes tilbage på mig selv. ”Hvorfor 
kunne jeg ikke hjælpe klienterne med det vægttab, de gerne ville 
opnå?”, ”hvorfor var jeg ikke god nok til at hjælpe dem med at blive 
sunde?”, og ”hvorfor virkede mine metoder ikke?”. 

Jeg besluttede mig derfor for at gå på opdagelse i den menneskelige 
psykologi, og her begyndte jeg særligt at beskæftige mig med, hvor-
for vi mennesker ikke altid handler ud fra den viden, vi har, og hvorfor 
vi måske endda handler i modstrid med vores viden, samt hvad der 
skal til for, at vi får etableret blivende sunde vaner. 

Ikke mere viden om det sunde
Der er ikke kommet en klient ind ad døren hos mig, som ikke har 
vidst, ”hvad” man skal spise for at være sund, eller ”hvordan” man 
taber sig. De ved, at motion er sundt, og hvor mange kalorier der er 
i de fleste fødevarer. Til gengæld ved de sjældent, ”hvorfor” de så 
ikke er lykkedes med vægttab, selvom de spiser ”lige efter bogen”, 
eller ”hvorfor” de bliver ved at overspise i søde sager. Min bog tager 
udgangspunkt i netop ”hvorfor”.

Vi og vores klienter mangler ikke viden om, hvad der ernæringsmæssigt 

skal til, for at vi øger sundheden. Vi mangler derimod viden om, hvorfor 
den ernæringsfaglige viden, vi har kommunikeret de sidste mange år, 
ikke afspejler sig i vores sundhedsprofiler. 16% af den voksne befolk-
ning har et kostmønster kendetegnet ved et lavt indtag af frugt, grønt 
og fisk samt et højt indtag af fedt, især mættet fedt. Samtidig angiver 
hele 56% af denne del, at de gerne vil spise mere sundt (2). Ydermere 
er der 29% af den voksne befolkning, der ikke lever op til WHO’s mini-
mumsanbefaling for fysisk aktivitet, hvoraf 71% angiver, at de faktisk 
gerne vil være mere fysisk aktive (2). Så når vi gerne vil spise anderledes 
og bevæge os mere, hvorfor gør vi det så ikke?

Restriktioner øger risikoen for overspisninger
Når vi, med de bedste intentioner, fortæller vores klienter, hvad de 
skal spise, og hvad de ikke skal spise, gør vi dem i virkeligheden en 
bjørnetjeneste. For hvad sker der, når jeg fortæller dig, at du ikke må 
tænke på en rød ballon? Mit bud er, at der dukker en rød ballon op 
i dine tanker. Jeg formoder, at det er det samme, der sker hos vores 
klienter, når vi siger, de skal undgå eller skære ned på søde sager, fast 
food og mættet fedt. 

Deres lyst til netop de fødevarer øges markant. Når lysten intensiveres, 
kan det medføre en frygt for at ”falde i”, og dermed får klienterne 
lyst til fuldstændig at udelukke de fødevarer. Så selvom vores retorik 
måske lyder, at ”Jeg vil anbefale dig at skære ned for...”, kan det hos 
klienten høres som strenge restriktioner og forbud, som er umulige at 
overholde og derfor må undgås helt (3,4).

Det kan betyde, at en bid af noget ”forbudt” kan ende i en overspis-
ning, for ”Nu har jeg alligevel fejlet, og så kan det også bare være lige 
meget”. Derfor er min tilgang at fjerne forbuddene og kategorierne 
”sundt” og ”usundt” for at løsne restriktionerne og reglerne for 
klienterne.

Mange klienter vil overspise lige inden opstart af forløb hos diætist 
eller anden sundhedsprofessionel med fokus på kosten, fordi deres 
erfaring siger dem, at de nu skal ind i en restriktiv periode (5). På 
engelsk omtales dette ”The Last Supper Eating”, ”det sidste måltid”. 
Ved at ophæve restriktionerne for vores klienter kan vi måske fjerne 
en af årsagerne til at overspise (5). 

Der findes ikke sunde eller usunde fødevarer
Vi kan ikke kategorisere fødevarer som sunde eller usunde, da ingen 
fødevarer i sig selv er sunde eller usunde, slankende eller fedende. 
Derfor giver det heller ingen mening at have restriktioner for nogle fø-
devarer og fuld tilladelse til andre. Når vi kategoriserer fødevarer som 
sunde eller usunde eller tilladte og forbudte, bidrager vi til en sort/
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hvid-tankegang, som kan medføre uhensigtsmæssige spisemønstre 
for klienten (6). Stræben efter at leve så ”sundt” som muligt kan re-
sultere i underernæring og/eller fejlernæring hos klienten, og perioder 
med underspisninger kan eskalere i overspisninger.

Vi kan derimod tale om et sundt eller usundt forhold til mad og sunde 
eller usunde spisemønstre. Og det er til gengæld interessant at tale 
med klienterne om. Når vi løsner op for restriktionerne, vil mange 
frygte, at de udelukkende vil spise meget kalorieholdige, sukkerfyldte 
og fedtrige fødevarer, fordi det netop er de fødevarer, de konstant 
har lyst til. Men fordi lysten er opstået på grundlag af et forbud mod 
fødevarerne, vil de, når dette forbud er ophævet, opleve en lyst til al 
slags mad, også frugt, grønt og fuldkorn, og derved opnå et balance-
ret spisemønster (7).

Min erfaring, som også understøttes af litteraturen, er altså, at når vi 
fjerner kategorierne sund og usund, ender klienterne med et varieret 
og naturligt spisemønster guidet af deres reelle og intuitive lyst samt 
deres sult og mæthed.

Vi kan ikke tænke os sunde
Vores klienters lange række af regelsæt skal hjælpe dem med at 
realisere ønsket om at blive den sundeste udgave af dem selv. Min 
erfaring er, at nogle af de regler spænder ben for netop deres sund-
hed og potentielt kan skabe mere usundhed. Reglerne kommer af et 
hovedstyret fokus, hvor hovedet dikterer, ”hvad skal jeg spise”, og 
”hvor meget skal jeg spise”, fremfor at mærke efter, ”hvad har jeg 
lyst til?”, og ”hvornår er jeg mæt?”. Det, der står i vejen for, at vi 
lader os guide af vores kropslige fornemmelser som intuitiv lyst, sult 
og mæthed, er vores hoved. 

Mit ønske er, at bogen kan hjælpe sundhedsprofessionelle og klienter til 
at slippe hovedet og komme tilbage til kroppen og dens behov. Ligesom 
da vi var spædbørn og mærkede, hvornår vi var sultne, og hvornår vi var 
mætte. Desværre har en vægtcentreret og slankekursfokuseret kultur 
skabt barrierer mellem os og vores krop, som gør det svært at have et 
spisemønster uden overdrivelser og underdrivelser (8,9). 

Når vi lader os guide af vores intuitive fornemmelser, kan det resultere 
i øget sundhed på flere fronter, f.eks.:

 ■ Vægtvedligehold
 ■ Forbedret psykologisk helbred
 ■ Muligvis forbedrede fysiske sundhedsindikatorer udover BMI  

(f.eks. blodtryk, kolesterolniveauer)
 ■ Skabelse af et varieret spisemønster – og mindskede overspisninger 

(10). 

Fra ubevidste til bevidste valg
For at kunne lære vores klienter igen at lade sig guide af de intuitive 
og kropslige fornemmelser, fremfor deres hoved og deres regler, bliver 
vi nødt til at øge opmærksomheden på hvornår, hvorfor og hvor 
meget de spiser. Så vi kan se, hvor godt det i virkeligheden stemmer 
overens med deres sult og mæthed.

Bevidst spisning, også kaldet ”Mindfull Eating”, har vist sig at være 
effektiv til at håndtere uhensigtsmæssig spiseadfærd, der er særlig 
præget af en positiv energibalance. Bevidst spisning har en positiv ef-
fekt på overspisninger og følelsesmæssige spisninger – som ofte fører 
til, at vi spiser mere, end vi har behov for (8). En række undersøgelser 
har vist, at bevidst spisning gør det muligt at blive mere opmærksom-
me på fysiologiske signaler for sult og mæthed og samtidig aner-
kende og følge signalerne (8). I to studier er det fundet, at bevidst 
spisning har en positiv effekt på kropsutilfredsheden hos overvægtige. 
Dog er dette en begrænset evidensbase, og der mangler yderligere 
forskning på området (8). Men det kunne tyde på, at bevidst spisning 
og det at respektere kroppens signaler for sult og mæthed har en 
sammenhæng med mindre kropsutilfredshed – også hos overvægtige 
personer. 

Mindre ”hvad” mere ”hvorfor”
Der er meget, der tyder på, at det er tid til et paradigmeskift i forhold 
til den måde, vi har anskuet sundhed og ernæring på. I alt for lang tid 
har vi fokuseret på ”hvad”, men jeg synes, at det nu er tid til at kigge 
på ”hvorfor”.

Hvis vi kun fokuserer på, ”hvad” der skal til for at opnå et specifikt 
mål, lukker vi helt øjnene for, ”hvorfor” målet aldrig opnås. Det er 
ærgerligt, når der i dét ”hvorfor” typisk ligger nogle af de største for-
hindringer i forhold til at opnå et naturligt spisemønster og en sund 
krop, så som madfrygt, sort/hvid tænkning, overspisninger osv. (10). 
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De fleste borgere ved – i det mindste i grove træk – hvordan man spiser 
sundt. Til trods for det kan det i praksis være en udfordring at tilegne 
sig sunde spisevaner. Dette gælder ikke mindst for unge, der flytter 
hjemmefra og skal lære at stå på egne ben og samtidig forventes at 
kunne tage ansvar for sundheden af egne mad- og måltidsvaner. I en 
ny undersøgelse har vi kigget nærmere på begrebet ”food literacy” 
og madvaner hos udeboende unge, og i denne artikel vil vi indkredse 
dette begreb nærmere for at illustrere, hvorfor det kan være en fordel 
at arbejde for at forbedre borgernes, inklusive unges, food literacy med 
henblik på at fremme sundere mad- og måltidsvaner (1).

Hvad er food literacy?
Food literacy er et forholdsvist nyt begreb, der internationalt i stigen-
de grad vinder indpas i sundhedspolitik og i praksis. Brug af food 
literacy som teoretisk baggrund for undersøgelsen af spisevaner giver 
et mere helhedsorienteret billede af de ressourcer, der er nødvendige 
for at være i stand til at vælge, tilberede og spise sunde måltider, end 
hvad et snævert fokus på borgernes faktuelle viden om kostråd giver. 
Der følger således også med begrebet en erkendelse af, at det er 
nødvendigt at tænke hverdagens praktiske udfordringer ind i kompe-
tencebegrebet.

”Literacy” refererer til viden og kompetence inden for et bestemt 
fagområde (2). Begrebet food literacy dækker således overordnet over 
madkundskab og –kendskab, men det tager højde for mange flere 
aspekter af vores madrelaterede kompetencer. Der findes således også 
flere variationer af begrebets definition, men på tværs af litteraturen 
findes fællestræk. Et oversigtsstudie (scoping review) identificerede 
følgende aspekter af food literacy (3):

•   Viden om mad og sundhed (food and nutrition knowledge): Denne 
kategori omfatter forståelse for fakta og information opnået 
gennem erfaring eller madrelateret/ernæringsfaglig uddannelse. 
Kategorien inkluderer altså vores evne til at skelne mellem sund og 
usund mad, og disse egenskaber hjælper os således med at træffe 
informerede valg.

•   Madkundskaber (food skills): Madkundskaber beskrives som vores 
evne til at købe ind, forberede, håndtere og opbevare mad. Basale 
madlavningsevner er nøgleordet i denne kategori, men madkund-
skaber inkluderer ligeledes kendskab til madlavningsredskaber, 
evnen til at følge opskrifter samt evnen til at praktisere god mad- 
og køkkensikkerhed.

•   Selvtillid (self-efficacy and confidence): I relation til food literacy 
betyder selvtillid en tro på og tillid til egne evner og handlekompe-
tence. Dette inkluderer effektiviteten af vores adfærd i forskellige 
situationer (madlavning, indkøb m.m.), herunder også vores evne til 
at overvinde forhindringer for at kunne opnå det ønskede resultat. 

•   Omverden (ecologic): Vores omverden ligger ofte uden for vores 
kontrol, men den har ofte stor betydning for vores opførsel og 
madvalg. Omverden inkluderer forskellige eksterne faktorer såsom 
sociale og kulturelle forhold, traditioner og infrastruktur.  

•   Madvalg (food decisions): Denne kategori handler om vores fakti-
ske adfærd. Vores madvalg reflekterer vores viden om mad, vores 
madkundskaber, vores selvtillid og vores omverden; om vi faktisk 
træffer sunde madvalg, påvirkes altså af alle de andre kategorier.

Disse fem kategorier har alle relevans for vores madvaner. Selvom 
man måske gerne vil leve og spise sundere, kan blot én eller få mang-
lende kompetencer inden for ét af flere forskellige områder således 
udgøre en barriere.

Food literacy i praksis 
Forskning tyder på, at alder er relateret til food literacy. Flere studier 
peger på den ældste befolkningsgruppe som mest udfordrede (4). 
Dog viser andre studier, at også unge, især de, der nyligt er flyttet 
hjemmefra, har store udfordringer med at tillære sig og anvende food 
literacy-kompetencer og dermed også med at etablere sunde spiseva-

Om undersøgelsen Målrettet kommunikation til unge 
på erhvervsuddannelser: fokus på ”food literacy” i en ny 
livssituation. 

Over 1000 unge (16-30 år) med hhv. gymnasie- og erhvervs-
skolebaggrund blev bedt om at besvare en online spørgeske-
maundersøgelse for at afdække de unges madrelaterede viden, 
evner og adfærd – dvs. deres food literacy. Helt overordnet ses, 
at erhvervsskoleeleverne halter efter gymnasieeleverne, når det 
kommer til food literacy og sunde madvaner. 
Efterfølgende blev 12 uddybende interviews med erhvervssko-
leelever gennemført med fokus på de muligheder og barrierer 
for at spise sundt, som unge oplever i forbindelse med skiftet 
i livssituationen, når man flytter hjemmefra. Selvom flere var 
motiverede for at forbedre deres madvaner, viste det sig at 
være svært for de unge i praksis, og deres manglende viden og 
kompetencer i forhold til mad og måltider – deres food literacy 
– lod således til at stå i vejen for sundere spisevaner.
Undersøgelsen er lavet af MAPP, Aarhus Universitet, i forbin-
delse med den forskningsbaserede myndighedsbetjening af 
Fødevareministeriet.
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ner (5-7). Et studie peger på tre hovedårsager til de unges udfordrin-
ger med food literacy: manglende ernæringsfaglig (ud)dannelse, dvs. 
både fra hjemmet og skolen, tidsbegrænsninger i hverdagen samt 
komplekse madforhold, for eksempel at mad undertiden anvendes 
for at dulme negative følelser. Ændringer i madkulturen har desuden 
betydet, at traditionelle madlavningsfærdigheder ikke bliver videreført 
fra forældre til børn på samme måde som tidligere (5). 

Forskning peger ligeledes på, at kvinder har bedre food literacy end 
mænd, og kvinder er da generelt også mere selvsikre, når det kommer 
til madkundskaber, hvilket kan hænge sammen med, at kvinder er 
hovedansvarlige for madlavningen i mange kulturer (6). Food literacy 
er ligeledes relateret til uddannelse og indkomst. Højtuddannede 
lader nemlig til at have større tiltro til egne evner, mens lavt uddan-
nelsesniveau og lav indkomst lader til at hænge sammen med et lavt 
niveau af food literacy (4,6). En sammenhæng, som litteraturen ikke 
så overraskende også peger på, er en sammenhæng mellem food 
literacy og sundhed – herunder også sammenhænge mellem food 
literacy og BMI samt selvvurderet helbred, dvs. ved lavere food literacy 
er der større sandsynlighed for et højt BMI og et lavt selvvurderet 
helbred (4,8). 

Food literacy afhænger således af en lang række individuelle forhold, 
men som nævnt, er det ikke kun individuelle forhold, der er værd at 
kigge på, men også de kulturelle, sociale, politiske, økonomiske og 
miljømæssige aspekter af vores spisevaner, som findes i vores omver-
den (4). 

Food literacy blandt unge 
I vores undersøgelse blev food literacy blandt unge med og un-
der gymnasie- og erhvervsskoleuddannelse undersøgt gennem en 
spørgeskemaundersøgelse og en opfølgende kvalitativ undersøgelse. 
I spørgeskemaundersøgelsen fandt vi, at erhvervsskoleuddannede 
scorede signifikant lavere end gymnasieeleverne på food literacy-kom-
petencer, såsom selvtillid og madkundskaber (herunder madforståelse 
og planlægning) – og det var især de mandlige erhvervsuddannede, 
der haltede bagefter (1). 

En gruppe erhvervsskoleelever blev herefter interviewet om deres 
madvaner og food literacy i kvalitative dybdeinterviews. Særligt 
omverdenen lod til at have stor betydning for erhvervsskoleelevernes 
madvalg – især studiekammeraternes usunde vaner lod til at ”smitte 
af”. Til trods for et ønske om at spise sundt havde vores interviewdel-
tagere således flere usunde vaner, herunder stort indtag af sukker og 
fastfood samt uregelmæssige spisemønstre. Desuden var der flere af 
deltagerne, der havde problemer med viden om mad og sundhed, og 
de var ofte i tvivl om, hvad der var sundt og usundt. 

Hvordan opnås bedre food literacy? 
Forståelsen for (u)sundheden af ens spisevaner lader til at kræve en 
god portion selvindsigt, som mange måske ikke nødvendigvis kan 
finde af sig selv. Deltagerne i undersøgelsen vidste godt, at slik og 
sodavand ikke var sundt, men de var måske ikke klar over, hvor stort 
et forbrug de faktisk selv havde – eller havde i hvert fald ikke lyst til at 
indrømme det over for sig selv og andre. Man kan således komme til 
at undervurdere, hvor usundt man faktisk spiser. Hvis man kan få er-
hvervsskoleelever til at reflektere over deres faktiske indtag, kan man 
måske skabe denne erkendelse. Ligeledes havde manglende motivati-
on til at ændre adfærd samt en kollektivt accepteret ”usund” adfærd, 
fx på uddannelsesstedet og blandt venner, betydning for deltagernes 
madvaner. Sundere madvalg kunne således fremmes ved en blanding 
af restriktioner i deres nære omgivelser samt ”nudging” på uddan-
nelsesstederne. Det er dog også tydeligt, at der er mangel på basale 
madkundskaber i denne gruppe (1).

Samlet set viste MAPP Centerets undersøgelse, ligesom litteraturen 
på området, en sammenhæng mellem food literacy og madvaner. 
Anvendelsen af food literacy-begrebet gav en god indsigt i, hvordan 
viden og kompetencer relaterer sig til adfærd, og det kan derfor være 
nyttigt at tage udgangspunkt i dette begreb i arbejdet med at fremme 
sundere mad- og måltidsvaner. 
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12



Fresubin® 2 kcal DRINK

Genvejen til 
energi, protein, 
vitaminer og 
mineraler

Vi har samlet de 8 bedste smagsvarianter i 
Fresubin Startpakke, så patienten kan smage 
sig frem til sine favoritter.
1. Fresubin 2 kcal DRINK Skovbær
2.  Fresubin 2 kcal DRINK Vanille
3.  Fresubin 2 kcal DRINK Cappuccino
4. Fresubin 2 kcal DRINK Abrikos-Fersken
5.  Fresubin 2 kcal DRINK Karamel
6. Fresubin 2 kcal DRINK Neutral
7.  Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Chokolade
8. Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Lemon8. Fresubin 2 kcal Fibre DRINK Lemon

395038_FK_Fresubin_2kcal_Annonce_A4_EN_0211.indd   1 21/11/2019   10.43



Kronisk træthed ved inflammatorisk 
tarmsygdom kan afhjælpes med 
megadoser tiamin

Af Palle Bager, klinisk sygeplejespecialist/seniorforsker, ph.d. Lever-, 
Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital. Kontakt: 
pallbage@rm.dk

En forskergruppe fra Lever-, Mave- og Tarmafdelingen på Aarhus 
Universitetshospital har vist, at megadoser (600-1800mg/dag) oralt 
tiamin havde effekt på kronisk træthed hos de fleste af deltagerne i 
et klinisk randomiseret forsøg. Resultaterne er blevet offentliggjort i 
tidsskriftet Alimentary Pharmacology & Therapeutics (1). 

Introduktion
Kronisk træthed (fatigue) er et udbredt problem hos mange. Det 
gælder også patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD). 
IBD omfatter de to diagnoser Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa. 
Undersøgelser viser, at cirka 40 procent af patienterne med ro i deres 
IBD oplever fatigue (2). Der har hidtil ikke været målrettet, medicinsk 
behandling mod fatigue, men der er vist nogen effekt af tiltag som 
elektro-akupunktur, kognitiv terapi og anden terapi (3). Medicinsk 
behandling af selve IBD-sygdommen har ofte også en gunstig effekt 
på træthed (3).

Tiamin
Tiamin er et vandopløseligt vitamin, der har mange funktioner i krop-
pen, herunder regulering af sukkeromsætningen i mitokondrierne. 
En italiensk forskergruppe undersøgte i 2013 for første gang tiamins 
effekt på kronisk træthed hos patienter med IBD (4). Det var et lille 

pilotstudie med kun 12 patienter med IBD i remission. Efter 20 dages 
behandling med høje doser tiamin var trætheden forsvundet hos 10 
af de 12 patienter. Studiet er aldrig siden efterprøvet i et stærkere stu-
diedesign. Derfor var målet at efterprøve fundene i et randomiseret, 
placebo-kontrolleret overkrydsningsstudie.

Metode
Vi inkluderede 40 patienter med kronisk fatigue (>6 måneder) og IBD 
i remission. Deltagerne skulle have en fatigue-score >95-percentilen 
af fatigue i baggrundsbefolkningen (5). Fatigue var selvrapporteret og 
blev målt på The Inflammatory Bowel Disease-Fatigue Questionnaire 
(IBD-F) (6). Sværhedsgraden af fatigue, målt på IBD-F, har et inter-
val mellem 0-20. Deltagerne skulle have en fatigue-score >12. En 
klinisk relevant effekt blev fastsat til en forbedring ≥3 point. Ingen af 
deltagerne måtte have anden oplagt forklaring på fatigue, herunder 
diverse mangeltilstande. 
I et dobbelt-blindet design blev deltagerne randomiseret til tiamintab-
letter eller placebo i fire uger. Efter fire ugers udvaskning fik delta-
gerne den modsatte behandling i fire uger. Den givne tiamindosis var 
mellem 600-1800 mg dagligt, afhængig af køn og vægt.

Resultater
Af de 40 deltagere var 35 kvinder, og gennemsnitsalderen var 37 
år, halvdelen havde Crohn’s sygdom, halvdelen colitis ulcerosa. Alle 
gennemførte studiet og var kompliante til den givne behandling. 
Deltagerne havde en mean forbedring på 4,7 point (CI 3,4-6,0) mel-
lem baseline og afslutning på studiet (uge 12) (p<0,001). Overkryds-
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Fermenteret rødkløver bremser 
tabet af knoglemasse
Af Per Bendix Jeppesen, lektor, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, 
Aarhus Universitet, per.bendix.jeppesen@clin.au.dk; Max Lambert, 
adjunkt, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet,  
mntl@clin.au.dk

Forskning viser, at fermenteret rødkløver kan bremse tabet af knog-
lemasse hos kvinder i og efter overgangsalderen. Med forskning i 
fermenteret rødkløvers virkning på kvinder, har vi kunnet bidrage til at 
udvikle et produkt, der som en fødevare til særlige medicinske formål 
kan mindske en persons knogletab og derved forsinke udvikling af 
knogleskørhed. 

Der findes i dag kun medicinsk behandling for knogleskørhed som 
f.eks bisphosphonater, der ofte er forbundet med udtalte bivirkninger 
for patienten som mavesår, kvalme, opkast, refluks, dyspepsi samt 
influenzalignende symptomer (1). Det betyder, at 50% stopper denne 
medicinske behandling indenfor et år og herefter ofte ingen behand-
ling får for deres sygdom (2–4). På sigt vil det give fremskreden knog-
leskørhed med risiko for knoglebrud (5). Det har tunge omkostninger 

for patienterne og for samfundsøkonomien. Man regner med, at 
hvert andet knoglebrud, der rammer et menneske over 50 år, skyldes 
knogleskørhed (6). Udover operationer og indlæggelser for knogle-
brud er der genoptræning, sygedagpenge og mange andre udgifter 
forbundet med knogleskørhed.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 660.000 danskere over 
50 år lider af knogleskørhed – heraf er knapt 500.000 uvidende om 
deres diagnose, typisk indtil der opstår knoglebrud. 41% af kvin-
der over 50 år og 18% af mænd over 50 år lider af knogleskørhed. 
Medregner man de personer, som har forstadier til sygdommen, og 
hvor knoglemassen langsomt bliver nedbrudt, er tallet måske op mod 
to millioner danskere (7). Sygdommens incidens stiger år for år og 
blev i 2002 klassificeret som en folkesygdom på linje med kræft og 
hjertekarsygdomme.

Vi har derfor et samfundsproblem, som til dels er overset. Indtil nu 
har vi som samfund ikke haft held med at bremse udviklingen af 
sygdommen, og behandlingsmulighederne er ikke optimale, fordi den 
traditionelle medicin har så udtalte bivirkninger og ikke kan bruges 

SYNSPUNKT

ningsanalyser fandt ikke ’carry-over effect’, og videre analyser fandt 
en mean reduktion i fatigue-score på 4,5 (CI 2,6-6,2) efter tiamin 
og en mean øgning i fatigue-score på 0,8 (CI -1,3-2,8) efter placebo 
(p<0,001). Mellem 25-35% af deltagerne havde effekt af placebo 
mod 55-75% af tiamin. På den baggrund kan udregnes et ’numbers 
needed to treat’ på ca. tre. I alt opnåede 45% et ’normalt træthedsni-
veau’ efter fire ugers tiaminbehandling. 

Deltagerne rapporterede kun om lette og forbigående bivirkninger 
som hovedpine, halsbrand, blæner i munden - og søvnbesvær, hvis 
vitaminet blev taget ved sengetid. 

Diskussion og perspektiver
Vi fandt, at megadoser tiamin kunne være en effektiv behandling 
af kronisk træthed hos patienter med IBD i ro. Men vi ved ikke med 
sikkerhed, hvorfor det virker. Tiaminmangel kan ikke forklare den 
kroniske træthed. En plausibel teori går på, at tiamin ikke aktivt kan 

diffundere ind i kroppens celler - og dermed mitokondrierne, og at 
denne dysfunktion måske er udløst af inflammation. Selvom patien-
terne ikke har et lavt tiaminniveau, kan der således godt være en re-
lativ tiaminmangel i cellerne. Hvis man oversvømmer blodbanen med 
tiamin i tilstrækkelig lang tid, vil tiamin passivt trænge ind i cellerne, 
sukkeromsætningen vil bedres, og trætheden vil blive reduceret. Vi 
analyserer dog fortsat på data for at kunne beskrive dette yderligere.
Vores studie viste effekt af en fire-ugers-kur med tiamin. Vi analyserer 
aktuelt også på en mulig langtidseffekt. Desuden er det naturligvis 
fristende at undersøge, hvorvidt denne effekt kan genfindes i andre 
forsøg med IBD samt blandt andre patientgrupper med inflammatori-
ske tilstande.
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livslangt. Det til trods for, at knogleskørhed er en livslang sygdom. 
Derudover behandler vi på nuværende tidspunkt ikke forstadierne til 
knogleskørhed udover at give tilskud i form af kalcium og D-vitamin, 
fordi der ikke har været et produkt uden bivirkninger. Som forskere 
vurderer vi derfor, at det er vigtigt, at den nye viden om fermenteret 
rødkløvers virkning på forstadier til knogleskørhed kendes i sundheds-
væsenet og hos befolkningen.

Rødkløver skal være fermenteret
Det fermenterede rødkløverprodukt blev undersøgt i et videnskabeligt 
dobbeltblindet placebokontrolleret studie over 12 måneder, hvor 78 
kvinder med forstadier til knogleskørhed deltog (8). Kvinderne blev 
delt i to grupper, én gruppe fik det fermenterede rødkløverprodukt, 
og en anden gruppe fik placeboprodukt. Der blev udført knoglescan-
ninger og taget blodprøver i starten og slutningen af forsøget. 
Efter 12 måneder viste knoglescanninger af rygsøjlen og hoftebenet, 
at gruppen, som havde indtaget fermenteret rødkløverekstrakt, havde 
et signifikant mindre knogletab end placebogruppen. 

Den positive effekt vurderes at være de bioaktive komponenter fra 
rødkløver, de såkaldte isoflavoner. Noget tyder på, at fermenterede 
fødevarer generelt har en effekt på risikoen for brud jf. et nyere studie 
fra Japan (9).  Befolkningen i de asiatiske lande spiser generelt en kost 
rig på isoflavoner (10). Indholdet i det fermenterede rødkløverprodukt 
svarer ca. til den mængde, en asiater indtager i sin daglige kost (20-
50 mg/d). Det er i mange studier tydeligt, at kosten har stor betyd-
ning for udvikling af knoglesygdommen (11). 

Hvis rødkløver ikke fermenteres, viser studier, at rødkløver har 
begrænset effekt på knoglevævet. Fermentering fraspalter sukker-
molekylerne, så isoflavon-molekylet bliver mindre og mere apolært, 
hvorved optageligheden over mave-tarmkanalen øges betydeligt (12). 

Vi vurderer, at vi kan forebygge en folkesygdom, der kan løbe løbsk 
uden alternativer til den eksisterende medicin med bivirkninger. Ved 
at hjælpe mennesker med fremadrettet at forebygge knogletab, kan 
vi opnå øget livskvalitet for mange mennesker og en positiv gevinst 
for samfundsøkonomien (13). 
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991 kJ = 237 kcal  ·  10 g protein

1059 kJ = 253 kcal  ·  9 g protein

949 kJ = 227 kcal  ·  9 g protein

1119 kJ = 267 kcal  ·  12 g protein

799 kJ = 191 kcal  ·  9 g protein

181 kJ = 43 kcal  ·  10 g protein

446 kJ = 106 kcal  ·  8 g protein

246 kJ = 59 kcal  ·  9 g protein

254 kJ = 61 kcal  ·  11 g protein

169 kJ = 40 kcal  ·  9 g protein

Vidste du at... Vidste du at...
DAGSKOSTFORSLAG TIL EN KVINDE PÅ 65 KG DER TRÆNER PÅ ELITENIVEAU FORSLAG TIL MELLEMMÅLTIDER MED FØDEVARER OG PROTEINPRODUKTER

Mellemmåltiderne ovenfor bidrager med en passende mængde energi og protein i forhold 
til anbefalet mængde i mellemmåltider til en kvinde på 65 kg, der træner på eliteniveau. 
Eksemplerne på mellemmåltider er udviklet til at tage med ”on the go”.

Dagskostforslaget lever op til De officielle Kostråd og bidrager med en passende mængde næringsstoffer og energi 
til en kvinde på 65 kg, der træner på eliteniveau, svarende til en PAL på 2,2, dvs. fx 2 timers svømning dagligt.  
Beregninger tager udgangspunkt i Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.

Nødvendigheden af at spise morgenmad er 
fortsat uvis. Men det ser ud til at være positivt 
for muskelopbygning og for vedligeholdelse 
af musklerne at fordele indtag af protein over 
dagen.

Hvis man er på farten, kan det være rart med et 
nemt mellemmåltid. Peanut-banankugler kan 
laves til flere dage, og er nemme at have med på 
farten eller i fx fitnesscentret.

Så længe der indtages protein nok i løbet af 
dagen, er der ikke evidens for det såkaldte 
’window of oppotunity’ efter endt træning. 
Dagskostforslaget viser en jævn fordeling af 
protein hen over de forskellige måltider.

Dyrker man motion på eliteniveau, vil man både 
have et større kulhydratbehov og større prote-
inbehov. Kulhydrat er musklernes favoritbrænd-
stof, når der skal arbejdes med høj intensitet. Jo 
flere timer der trænes ved moderat til høj inten-
sitet, desto flere kulhydrater bør der ind tages  
per dag for at fastholde trænings kvaliteten.  
Ekstra protein anbefales til at vedligeholde/ 
fremme opbygning af muskelmasse og trænings-
adaptationer i musklerne. 

Det lader ikke til at være afgørende, hvornår på 
døgnet du spiser måltider, det er den samlede 
mængde af energi du spiser, der har betydning 
for, om du er i positiv, neutral eller negativ  
energibalance. Dagskostforslaget her er energi-
balanceret for målgruppen.

Det er vigtigt at drikke nok vand, når man træner 
hårdt og længe hver dag og taber væske ved at 
svede. Et højt energiforbrug kræver også et hø-
jere energiindtag, og følger der mange kostfibre 
med, er der også derfor behov for ekstra vand.

Et sent mellemmåltid bidrager med lidt fylde 
til maven inden nattens faste, men også med 
protein til vedligeholdelse af musklerne og de 
øvrige af kroppens mange funktioner.
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Ægge-mellemmåltid og proteinshake  
med æggehvideprotein

Æg indeholder mange næringsstoffer, som hovedsageligt be-
finder sig i blommen. Æggehviden består af 10 % protein og 
90 % vand. Proteinpulver kan være udvundet af ægge hvide. 
Et mellemmåltid med hele æg giver dig mange forskellige 
næringsstoffer bl.a. D-vitamin, som mange har svært ved at  
få nok af. 

’Sødt’ mellemmåltid og proteinbar 

Et mellemmåltid med naturlig sødme er et billigere alternativ 
til en proteinbar. Det indeholder, udover protein, også 
andre vigtige næringsstoffer. Vær opmærksom på at nogle 
proteinbarer indeholder meget sukker, energi og protein.

Plantebaseret mellemmåltid og  
protein shake med plantebaseret protein 

I dette plantebaserede mellemmåltid indgår både grønt sager 
og kornprodukter, der således bidrager med en bred palette 
af næringsstoffer. Et proteinprodukt udvundet af havre og 
ris har en lavere proteinkvalitet end et måltid sammensat af 
flere naturlige, plantebaserede kilder til protein. 

Mellemmåltider med mælkeshake og  
proteinshake med valleprotein

Mejeriprodukter og valleprotein har en høj biotilgængelighed 
og proteinkvalitet. Høj biotilgængelighed betyder, at en 
stor procentdel af aminosyrerne optages i kroppen. Høj 
proteinkvalitet betyder, at alle livsnødvendige aminosyrer er 
indeholdt i fødevaren. 

Mellemmåltider med oksekød og  
proteinshake med oksekødsprotein 

Oksekød, grisekød og andre typer af kød har både en høj 
protein kvalitet og en høj biotilgængelighed. Det lader 
til at være en fordel, at proteinindtaget fordeles jævnt 
gennem hele dagen for at skabe gode betingelser for en 
positiv proteinbalance og dermed optimale betingelser for 
muskelopbygning.

PROTEIN I KOSTEN
Den danske befolkning får i gennemsnit tilstrækkeligt protein gennem en sund og varieret kost. Udover at bidrage med protein, 
tilfører sammensatte måltider bl.a. kulhydrat, kostfibre, vitaminer og mineraler, som er vigtige for optimal ydeevne for kroppen. 

Nedenfor findes en række forslag til mellemmåltider med en passende mængde protein for målgruppen overfor en matchende 
mængde af gængse proteinprodukter.

MELLEMMÅLTID PROTEINPRODUKT

2628 kJ = 628 kcal
35 g protein
99 g kulhydrat

840 kJ = 201 kcal
9 g protein
21 g kulhydrat

3109 kJ = 743 kcal
45 g protein
117 g kulhydrat

695 kJ = 166 kcal
8 g protein
23 g kulhydrat

3375 kJ = 807 kcal
39 g protein
82 g kulhydrat

996 kJ = 238 kcal
15 g protein
19 g kulhydrat

MORGENMAD

MELLEMMÅLTID

FROKOST

MELLEMMÅLTID

AFTENSMAD

MELLEMMÅLTID
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1427 kJ = 341 kcal  ·  12 g protein

1421 kJ = 340 kcal  ·  13 g protein

1160 kJ = 277 kcal  ·  10 g protein

1073 kJ = 257 kcal  ·  15 g protein

987 kJ = 236 kcal  ·  14 g protein

219 kJ = 52 kcal  ·  12 g protein

725 kJ = 173 kcal  ·  13 g protein

271 kJ = 65 kcal  ·  10 g protein

324 kJ = 77 kcal  ·  14 g protein

266 kJ = 63 kcal  ·  14 g protein

Vidste du at... Vidste du at...
DAGSKOSTFORSLAG TIL EN MAND PÅ 80 KG DER TRÆNER PÅ ELITENIVEAU FORSLAG TIL MELLEMMÅLTIDER MED FØDEVARER OG PROTEINPRODUKTER

Mellemmåltiderne ovenfor bidrager med en passende mængde energi og protein i forhold 
til anbefalet mængde i mellemmåltider til en mand på 80 kg, der træner på eliteniveau. 
Eksemplerne på mellemmåltider er udviklet til at tage med ”on the go”.

Dagskostforslaget lever op til De officielle Kostråd og bidrager med en passende mængde næringsstoffer og energi 
til en mand på 80 kg, der træner på eliteniveau, svarende til en PAL på 2,2, dvs. fx 2 timers svømning dagligt.  
Beregninger tager udgangspunkt i Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.

Nødvendigheden af at spise morgenmad er 
fortsat uvis. Men det ser ud til at være positivt 
for muskelopbygning og for vedligeholdelse 
af musklerne at fordele indtag af protein over 
dagen.

Hvis man er på farten, kan det være rart med et 
nemt mellemmåltid. Knækbrød og frugt er nemt 
at have med i tasken. Smør fx med peanutbutter 
og hytteost.

Så længe der indtages protein nok i løbet af 
dagen, er der ikke evidens for det såkaldte 
’window of oppotunity’ efter endt træning. 
Dagskostforslaget viser en jævn fordeling af 
protein hen over de forskellige måltider.

Dyrker man motion på eliteniveau, vil man både 
have et større kulhydratbehov og større protein
behov. Kulhydrat er musklernes favoritbrænd
stof, når der skal arbejdes med høj intensitet. Jo 
flere timer der trænes ved moderat til høj inten
sitet, desto flere kulhydrater bør der ind tages  
pr. dag for at fastholde trænings kvaliteten.  
Ekstra protein anbefales til at vedligeholde/ 
fremme opbygning af muskelmasse og trænings
adaptationer i musklerne. 

Det lader ikke til at være afgørende, hvornår på 
døgnet du spiser måltider, det er den samlede 
mængde af energi du spiser, der har betydning 
for, om du er i positiv, neutral eller negativ  
energibalance. Dagskostforslaget her er energi
balanceret for målgruppen.

Det er vigtigt at drikke nok vand, når man træner 
hårdt og længe hver dag og taber væske ved at 
svede. Et højt energiforbrug kræver også et hø
jere energiindtag, og følger der mange kostfibre 
med, er der også derfor behov for ekstra vand.

Et sent mellemmåltid bidrager med lidt fylde 
til maven inden nattens faste, men også med 
protein til vedligeholdelse af musklerne og de 
øvrige af kroppens mange funktioner.

Vidste du at...  | 
November  |  
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Ægge-mellemmåltid og proteinshake  
med æggehvideprotein

Æg indeholder mange næringsstoffer, som hovedsageligt be
finder sig i blommen. Æggehviden består af 10 % protein og 
90 % vand. Proteinpulver kan være udvundet af ægge hvide. 
Et mellemmåltid med hele æg giver dig mange forskellige 
næringsstoffer bl.a. Dvitamin, som mange har svært ved at  
få nok af. 

’Sødt’ mellemmåltid og proteinbar 

Et proteinholdigt mellemmåltid med naturlig sødme er et 
billigere alternativ til en proteinbar. Det indeholder, udover 
protein, også andre vigtige næringsstoffer. Vær opmærksom 
på at nogle proteinbarer indeholder meget sukker, energi og 
protein.

Plantebaseret mellemmåltid og  
protein shake med plantebaseret protein 

I dette plantebaserede mellemmåltid indgår både grønt sager 
og kornprodukter, der således bidrager med en bred palette 
af næringsstoffer. Et proteinprodukt udvundet af havre og 
ris har en lavere proteinkvalitet end et måltid sammensat af 
flere naturlige, plantebaserede kilder til protein. 

Mellemmåltider med mælkeshake og  
proteinshake med valleprotein

Mejeriprodukter og valleprotein har en høj biotilgængelighed 
og proteinkvalitet. Høj biotilgængelighed betyder, at en 
stor procentdel af aminosyrerne optages i kroppen. Høj 
proteinkvalitet betyder, at alle livsnødvendige aminosyrer er 
indeholdt i fødevaren. 

Mellemmåltider med oksekød og  
proteinshake med oksekødsprotein 

Oksekød, grisekød og andre typer af kød har både en høj 
protein kvalitet og en høj biotilgængelighed. Det lader 
til at være en fordel, at proteinindtaget fordeles jævnt 
gennem hele dagen for at skabe gode betingelser for en 
positiv proteinbalance og dermed optimale betingelser for 
muskelopbygning.

PROTEIN I KOSTEN
Den danske befolkning får i gennemsnit tilstrækkeligt protein gennem en sund og varieret kost. Udover at bidrage med protein, 
tilfører sammensatte måltider bl.a. kulhydrat, kostfibre, vitaminer og mineraler, som er vigtige for optimal ydeevne for kroppen. 

Nedenfor findes en række forslag til mellemmåltider med en passende mængde protein for målgruppen overfor en matchende 
mængde af gængse proteinprodukter.

MELLEMMÅLTID PROTEINPRODUKT

3286 kJ = 785 kcal
35 g protein
89 g kulhydrat

1016 kJ = 243 kcal
10 g protein
27 g kulhydrat

3298 kJ = 788 kcal
40 g protein
101 g kulhydrat

1713 kJ = 409 kcal
36 g protein
61 g kulhydrat

4608 kJ = 1101 kcal
66 g protein
106 g kulhydrat

1222 kJ = 292 kcal
11 g protein
51 g kulhydrat

MORGENMAD

MELLEMMÅLTID

FROKOST

MELLEMMÅLTID

AFTENSMAD

MELLEMMÅLTID
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1363 kJ = 326 kcal · 14 g protein

1306 kJ = 312 kcal · 12 g protein

1365 kJ = 326 kcal · 10 g protein

1175 kJ = 281 kcal · 13 g protein

1220 kJ = 292 kcal · 13 g protein

257 kJ = 61 kcal  ·  14 g protein

669 kJ = 157 kcal  ·  12 g protein

271 kJ = 65 kcal  ·  10 g protein

301 kJ = 72 kcal  ·  13 g protein

245 kJ = 58 kcal  ·  13 g protein

Vidste du at... Vidste du at...
DAGSKOSTFORSLAG TIL EN MAND PÅ 80 KG DER ER MODERAT FYSISK AKTIV FORSLAG TIL MELLEMMÅLTIDER MED FØDEVARER OG PROTEINPRODUKTER

Mellemmåltiderne ovenfor bidrager med en passende mængde energi og protein i forhold 
til anbefalet mængde i mellemmåltider til en mand på 80 kg, der er moderat fysisk aktiv. 
Eksemplerne på mellemmåltider er udviklet til at tage med ”on the go”.

Dagskostforslaget lever op til De officielle Kostråd og bidrager med en passende mængde næringsstoffer og energi til en mand på 80 kg,  
der er moderat fysisk aktiv, svarende til en PAL på 1,6, dvs. 30 minutters aktivitet dagligt med moderat til høj intensitet, fx cykling, 
ketcher-sport, svømning og gåture. Beregninger tager udgangspunkt i Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.

Nødvendigheden af at spise morgenmad er 
fortsat uvis. Men det ser ud til at være positivt 
for muskelopbygning og for vedligeholdelse 
af musklerne at fordele indtag af protein over 
dagen.

Dagskostforslaget viser en jævn fordeling af 
protein hen over de forskellige måltider. Så 
længe der indtages protein nok i løbet af dagen, 
er der ikke evidens for det såkaldte ’window of 
oppotunity’ efter endt træning. 

Kulhydrat er musklernes favoritbrændstof, når 
der skal arbejdes med høj intensitet. Jo flere 
timer der trænes ved moderat til høj intensitet, 
desto flere kulhydrater bør der ind tages per 
dag for at fastholde trænings kvaliteten. Ekstra 
protein anbefales til at vedligeholde/fremme 
opbygning af muskelmasse.

Det lader ikke til at være afgørende, hvornår 
på døgnet du spiser måltider, det er den 
samlede mængde af energi du spiser, der har 
betydning for, om du er i positiv, neutral eller 
negativ energibalance. Dagskostforslaget her er 
energibalanceret for målgruppen.

Det er vigtigt at drikke nok vand, når man 
træner og taber væske ved at svede. Du kan 
sætte smag til dit vand med citron, agurk eller 
krydderurter som citronmellise og mynte. 
Suppler gerne med andre drikkevarer som 
mælk, kaffe og te.

Når du dyrker sport og træner kroppen, har den 
brug for de rigtige næringsstoffer til at kunne 
yde sit bedste og til at restituere efter træning.

Hvis du træner for at holde dig i form eller 
dyrker sport og idræt på motionsplan, er det 
bedste for kroppen at spise efter De officielle 
Kostråd. På den måde får kroppen den energi 
og de næringsstoffer, den har brug for til at 
kunne yde sit bedste.

Vidste du at...  | 
November  |  
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Ægge-mellemmåltid og proteinshake  
med æggehvideprotein

Æg indeholder mange næringsstoffer, som hovedsageligt be-
finder sig i blommen. Æggehviden består af 10 % protein og 
90 % vand. Proteinpulver kan være udvundet af ægge hvide. 
Et mellemmåltid med hele æg giver dig mange forskellige 
næringsstoffer bl.a. D-vitamin, som mange har svært ved at  
få nok af. 

’Sødt’ mellemmåltid og proteinbar 

Et mellemmåltid med naturlig sødme er et billigere alternativ 
til en proteinbar. Det indeholder, udover protein, også 
andre vigtige næringsstoffer. Vær opmærksom på at nogle 
proteinbarer indeholder meget sukker, energi og protein.

Plantebaseret mellemmåltid og  
protein shake med plantebaseret protein 

I dette plantebaserede mellemmåltid indgår både grønt sager 
og kornprodukter, der således bidrager med en bred palette 
af næringsstoffer. Et proteinprodukt udvundet af havre og 
ris har en lavere proteinkvalitet end et måltid sammensat af 
flere naturlige, plantebaserede kilder til protein. 

Mellemmåltid med mælkeshake og  
proteinshake med valleprotein

Mejeriprodukter og valleprotein har en høj biotilgængelighed 
og proteinkvalitet. Høj biotilgængelighed betyder, at en 
stor procentdel af aminosyrerne optages i kroppen. Høj 
proteinkvalitet betyder, at alle livsnødvendige aminosyrer er 
indeholdt i fødevaren. 

Mellemmåltid med oksekød og  
proteinshake med oksekødsprotein 

Oksekød, grisekød, andre kødtyper og andre animalske 
fødevarer har både en høj proteinkvalitet og en høj 
biotilgængelighed. Vegetabilske fødevarer har enkeltvis ikke 
samme proteinkvalitet og biotilgængelighed. De skal vælges 
og sammensættes rigtigt for at opnå samme resultat.

PROTEIN I KOSTEN

Den danske befolkning får i gennemsnit tilstrækkeligt protein. Udover at bidrage med protein tilfører sammensatte 
måltider bl.a. kulhydrat, kostfibre, vitaminer og mineraler, som er vigtige for optimal ydeevne for kroppen. 

Nedenfor findes en række forslag til mellemmåltider med en passende mængde protein til mænd med en vægt  
på ca. 80 kg, der er moderat fysisk aktive, overfor en matchende mængde af gængse proteinprodukter.

MELLEMMÅLTID PROTEINPRODUKT

2298 kJ = 549 kcal
Protein: 30 g
Kulhydrat: 76 g 

MORGENMAD

1280 kJ = 306 kcal
Protein: 13 g
Kulhydrat: 46 g

MELLEMMÅLTID

3172 kJ = 758 kcal
Protein: 43 g
Kulhydrat: 73 g 

FROKOST

1133 kJ = 271 kcal
Protein: 16 g 
Kulhydrat: 37 g 

MELLEMMÅLTID

3025 kJ = 723 kcal
Protein: 34 g 
Kulhydrat: 83 g 

AFTENSMAD
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1109 kJ = 265 kcal · 11 g protein

1239 kJ = 296 kcal · 10 g protein

1220 kJ = 292 kcal · 8 g protein

913 kJ = 218 kcal · 11 g protein

688 kJ = 164 kcal · 10 g protein

203 kJ = 48 kcal  ·  11 g protein

558 kJ = 133 kcal  ·  10 g protein

221 kJ = 53 kcal  ·  8 g protein

254 kJ = 61 kcal  ·  11 g protein

189 kJ = 45 kcal  ·  10 g protein

Vidste du at... Vidste du at...
DAGSKOSTFORSLAG TIL EN KVINDE PÅ 65 KG DER ER MODERAT FYSISK AKTIV FORSLAG TIL MELLEMMÅLTIDER MED FØDEVARER OG PROTEINPRODUKTER

Mellemmåltiderne ovenfor bidrager med en passende mængde energi og protein i forhold 
til anbefalet mængde i mellemmåltider til en kvinde på 65 kg, der er moderat fysisk aktiv. 
Eksemplerne på mellemmåltider er udviklet til at tage med ”on the go”.

Dagskostforslaget lever op til De officielle Kostråd og bidrager med en passende mængde næringsstoffer og energi til en kvinde på 65 kg,  
der er moderat fysisk aktiv, svarende til en PAL på 1,6, dvs. 30 minutters aktivitet dagligt med moderat til høj intensitet, fx cykling, 
ketcher-sport, svømning og gåture. Beregninger tager udgangspunkt i Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012.

Nødvendigheden af at spise morgenmad er 
fortsat uvis. Men det ser ud til at være positivt 
for muskelopbygning og for vedligeholdelse 
af musklerne at fordele indtag af protein over 
dagen.

Dagskostforslaget viser en jævn fordeling af 
protein hen over de forskellige måltider. Så 
længe der indtages protein nok i løbet af dagen, 
er der ikke evidens for det såkaldte ’window of 
oppotunity’ efter endt træning. 

Kulhydrat er musklernes favoritbrændstof, når 
der skal arbejdes med høj intensitet. Jo flere 
timer der trænes ved moderat til høj intensitet, 
desto flere kulhydrater bør der ind tages per 
dag for at fastholde trænings kvaliteten. Ekstra 
protein anbefales til at vedligeholde/fremme 
opbygning af muskelmasse.

Det lader ikke til at være afgørende, hvornår 
på døgnet du spiser måltider, det er den 
samlede mængde af energi du spiser, der har 
betydning for, om du er i positiv, neutral eller 
negativ energibalance. Dagskostforslaget her er 
energibalanceret for målgruppen.

Det er vigtigt at drikke nok vand, når man 
træner og taber væske ved at svede. Du kan 
sætte smag til din vand med citron, agurk eller 
krydderurter som citronmellise og mynte. 
Suppler gerne med andre drikkevarer som 
mælk, kaffe og te.

Når du dyrker sport og træner kroppen, har den 
brug for de rigtige næringsstoffer til at kunne 
yde sit bedste og til at restituere efter træning.

Hvis du træner for at holde dig i form eller 
dyrker sport og idræt på motionsplan, er det 
bedste for kroppen at spise efter De officielle 
Kostråd. På den måde får kroppen den energi 
og de næringsstoffer, den har brug for til at 
kunne yde sit bedste.

Vidste du at...  | 
November  |  
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Ægge-mellemmåltid og proteinshake  
med æggehvideprotein

Æg indeholder mange næringsstoffer, som hovedsageligt be-
finder sig i blommen. Æggehviden består af 10 % protein og 
90 % vand. Proteinpulver kan være udvundet af ægge hvide. 
Et mellemmåltid med hele æg giver dig mange forskellige 
næringsstoffer bl.a. D-vitamin, som mange har svært ved at  
få nok af. 

’Sødt’ mellemmåltid og proteinbar 

Et mellemmåltid med naturlig sødme er et billigere alternativ 
til en proteinbar. Det indeholder, udover protein, også 
andre vigtige næringsstoffer. Vær opmærksom på at nogle 
proteinbarer indeholder meget sukker, energi og protein.

Plantebaseret mellemmåltid og  
protein shake med plantebaseret protein 

I dette plantebaserede mellemmåltid indgår både grønt sager 
og kornprodukter, der således bidrager med en bred palette 
af næringsstoffer. Et proteinprodukt udvundet af havre og 
ris har en lavere proteinkvalitet end et måltid sammensat af 
flere naturlige, plantebaserede kilder til protein. 

Mellemmåltid med mælkeshake og  
proteinshake med valleprotein

Mejeriprodukter og valleprotein har en høj biotilgængelighed 
og proteinkvalitet. Høj biotilgængelighed betyder, at en 
stor procentdel af aminosyrerne optages i kroppen. Høj 
proteinkvalitet betyder, at alle livsnødvendige aminosyrer er 
indeholdt i fødevaren. 

Mellemmåltid med oksekød og  
proteinshake med oksekødsprotein 

Oksekød, grisekød, andre kødtyper og andre animalske 
fødevarer har både en høj proteinkvalitet og en høj 
biotilgængelighed. Vegetabilske fødevarer har enkeltvis ikke 
samme proteinkvalitet og biotilgængelighed. De skal vælges 
og sammensættes rigtigt for at opnå samme resultat.

PROTEIN I KOSTEN

Den danske befolkning får i gennemsnit tilstrækkeligt protein. Udover at bidrage med protein tilfører sammensatte 
måltider bl.a. kulhydrat, kostfibre, vitaminer og mineraler, som er vigtige for optimal ydeevne for kroppen. 

Nedenfor findes en række forslag til mellemmåltider med en passende mængde protein til kvinder med en vægt  
på ca. 65 kg, der er moderat fysisk aktive, overfor en matchende mængde af gængse proteinprodukter.

MELLEMMÅLTID PROTEINPRODUKT

1782 kJ = 426 kcal
14 g protein
60 g kulhydrat

MORGENMAD

1196 kJ = 286 kcal
8 g protein
34 g kulhydrat

MELLEMMÅLTID

1940 kJ = 464 kcal
32 g protein
43 g kulhydrat

FROKOST

1176 kJ = 281 kcal
18 g protein
37 g kulhydrat

MELLEMMÅLTID

2369 kJ = 566 kcal
33 g protein
53 g kulhydrat

AFTENSMAD
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Leverpatienter har brug for  
fleksibel ernæringsbehandling

FOKUS

Af Mette Theil, formand FaKD, klinisk diætist, 
Bispebjerg Frederiksberg Hospital, afd. for 
mave-tarm-leversygdomme (orlov).

I dette nummer af Diætisten har vi valgt at 
sætte fokus på udvalgte leversygdomme.
Jeg har i 16 år gået tilsyn på bl.a. afsnit, hvor 
mennesker med leversygdomme behandles.
Disse mennesker er lige så forskellige som 
alle andre, og ikke alle er leversyge som følge 
af et alkoholmisbrug. Leversygdom kan bl.a. 
også opstå pga. virus, arvelige stofskiftesyg-
domme og kemiske forgiftninger. Leveren 
har mange funktioner, som også berører det 
diætetiske felt, fx bidrager den til at omsætte 
protein, fedt og kulhydrat og oplagrer energi 
i form af glykogen, fjerner gift- og fremmed-
stoffer, fx alkohol og medicin. Ved infekti-
oner bidrager leveren med produktion af 
proteiner, som hjælper immunsystemet med 
at bekæmpe infektionen. Når leveren er syg, 
kan den ikke gøre disse ting lige så godt som 
en rask lever. 

Generelt er det derfor kendetegnende for 
mennesker med leversygdomme, at de får er-
næringsmæssige udfordringer. De ernærings-
mæssige problemer under indlæggelse er 
oftest øget energi- og proteinbehov, nedsat 
appetit bl.a. pga. ascitesvæske, der presser 
på ventriklen, og afhængig af sværhedsgra-
den af sygdom påvirkes også indtagelsen af 
ernæring. Leverpatienter kan have avitamino-
sis, diarré og hyperglykæmi, typisk ved hepa-
tisk encefalopati (HE), som er organisk delir 
med neurologiske og psykiatriske symptomer, 
der spænder fra lette adfærdsforstyrrelser til 
koma. HE er den alvorligste, men samtidig en 
hyppig komplikation til cirrose. 

Min oplevelse er, at der er fokus på ernærin-
gen til leverpatienter, både pga de udtalte 
ernæringsmæssige problemer og fordi der er 
evidens for, at ernæring er en af hjørneste-
nene i behandlingen af leverpatienten. Pa-
tienterne får taget de blodprøver, der er væ-
sentlige for at igangsætte ernæringsterapi, 
og der gives systematisk tilskud af tiamin og 
B-combin. Leverafdelinger følger instrukser 
og flowdiagrammer for, hvornår sondeernæ-

ring og parenteral ernæring opstartes til disse 
patienter. Diætisten spiller en væsentlig rolle 
i det tværfaglige samarbejde om ernæring til 
patienter med leversygdomme. 

Diætisten har hovedfokus på ernæringen, 
og netop fordi patientens forløb kan være 
meget svingende, er det vigtigt, at diætisten 
følger patientens ernæringsstatus tæt.

Udregningen af energi- og proteinbehovet er 
relateret til patientens vægt; vægten kan dog 
svinge, når der produceres og tappes asci-
tesvæske. Når vægten ikke er valid, må man 
vurdere mange forhold ved udregning. Pa-
tientens appetit og bevidsthedsniveau svinger 
ligeledes, så det ene øjeblik kan man vejlede 
en patient, der udtrykker ønske om at ville 
indtage ernæringsdrikke, mens patienten en 
time efter er tungt sovende. Det stiller store 
krav til variation i ernæringsplanen. Netop 
når patienten ofte er sovende, skal man som 
diætist være den vågne: Hvad får patienten 
i gennemsnit i dagens løb, indtages det 
anbefalede sene aftenmåltid, faster patienten 
uhensigtsmæssigt meget pga. mange under-
søgelser og indgreb, hvilke madpræferencer 
har patienten? Mange faktorer spiller ind.

Det kan være en stor diætetisk udfordring 
at få dækket patientens ernæringsmæssige 
behov, og jeg vil anbefale jævnligt at justere 
målet i samarbejde med lægen og det øvrige 
team - ud fra en grundig gennemgang af pa-
tientens sygdomsforløb. Brug sanserne, se på 
patienten: Har patienten varicer, spider-naevi, 
muskel atrofi, kan patienten træne med 
fysioterapeut? Der er stor forskel på, hvor 
meget muskelmasse, der er bevaret, og nogle 
patienter kan have haft et vægttab på 30-40 
kg. De tunge patienter har med deres større 
vægt et behov, som kan være endnu sværere 
at dække end de mere normalvægtige, især 
hvis disse større patienter i en periode er 
småtspisende.

Mange patienter får supplerende sondeer-
næring, men også her kan de komme bagud 
ved fx at takke nej til en bolusportion, fordi 
de føler sig fyldte og har kvalme. Nogle 
patienter kommer til at seponere sonden. Så 

er de bagud igen. Det er hensigtsmæssigt at 
give et sondemadsmåltid op til sengetid, hvil-
ket ikke altid passer ind i afdelingens rutiner. 

Særlige faktorer at være opmærksom på ud 
over ernæringen hos patienten med leversyg-
dom kan være forstoppelse, væskemangel 
og blodsukre.

Alle leverpatienter får laktulose som den 
eneste type laksantia som en del af den 
medicinske behandling. Laktulosen øger 
ammoniumudskillelsen i fæces og giver tynd 
afføring, og når tarmen er bedre tømt, kan 
det give lidt mere appetit. Diætisten skal 
huske, at patienten er i laksantiabehandling, 
hvis nogen problematiserer diarré ved fx son-
deernæringsindgift; afføringsformen påvirkes 
af laktulosen og også i mange tilfælde pga. 
antibiotika.  

Det er min erfaring ift. de indlagte patienter, 
at man som diætist skal være på afdelingen 
hyppigt, se på patienterne og indgå i tæt 
dialog med det tværfaglige team for at følge 
med i, hvad der sker af ændringer for patien-
ten, hvad behovet er, og hvornår det er reali-
stisk at forsøge at opnå dækning af det fulde 
behov. Jeg vil anbefale at holde sig opdateret 
med ESPEN guidelines og tage de LLL-kurser, 
der tilbydes i ESPEN-regi (se espen.org).

Som diætist ansat til ambulant behandling 
af leverpatienter har jeg målt fx håndgribe-
styrken under min konsultation, og lige så 
tænker jeg, at vi med fordel kan blive mere 
involverede i fx at udføre kognitive tests. Det 
vil frigive tid fra sygeplejen og gøre os mere 
involverede i patientens samlede forløb og 
udvikling.

Sæt dig ind i hvad de afdelinger, du samar-
bejder med, har af rutiner og anvender af 
standarder. Vær sparringspartner, for nogle 
steder kan holdninger og vejledninger profi-
tere af fornyelse. Det kan også være, du kan 
være med i projekter, hvor det undersøges, 
hvad der ernæringsmæssigt fungerer bedst, 
netop som undersøgelsen af typen af ernæ-
ringssonde i dette blad har til hensigt. 
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FOKUS

Ernæring og træning hos 
patienter med levercirrose

Af Gitte Dam, læge, ph.d., Lever-, Mave- og Tarmsygdomme,  
Aarhus Universitetshospital; Peter Holland-Fischer, læge, ph.d.,  
Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.  
Kontakt: gittedam@rm.dk

Malnutrition forekommer hos mindst 20% af patienter med kom-
penseret - og hos mere end 50% af patienter med dekompenseret - 
levercirrose (LC). Ca. 15.000 mennesker har diagnosen LC i Danmark. 
Malnutrition defineres som en tilstand, hvor det fysiske og mentale 
helbred påvirkes pga. nedsat indtagelse og optagelse af næringsstof-
fer. Både malnutrition og sarkopeni er hos patienter med LC associe-
ret med øget risiko for komplikationer såsom infektioner, hepatisk 
encefalopati (HE), ascites og højere dødelighed. Årsagen til malnutriti-
on er multifaktoriel og omfatter bl.a. nedsat fødeindtag, malabsorpti-
on og ændret energiomsætning og metabolisme (1).  Fysisk inaktivitet 
bidrager yderligere til, at cirrosepatienter taber både muskelmasse og 
styrke (2). Selvom leverfunktionen ved cirrose er svært nedsat, bevares 
evnen til proteinsyntese, og derfor er det muligt at opnå positiv nitro-
genbalance ved tilstrækkelig tilførsel af energi og protein. Ernærings-
terapi er en enkel og billig intervention, som forbedrer livskvalitet og 
reducerer risiko for komplikationer. Effekten af denne ernæringsterapi 
øges, hvis den kombineres med fysisk træning.

Ernæringsscreening 
Ved screening identificeres patienter i ernæringsmæssig risiko, og 

som vil have gavn af en målrettet ernæringsindsats. På hospitaler i 
Danmark anvendes typisk NRS-2002 (3). Alle indlagte patienter i er-
næringsmæssig risiko skal have lagt en ernæringsplan og en plan for 
monitorering og opfølgning. Dette vil typisk gælde for alle indlagte 
LC-patienter. Det samme bør gælde for de ambulante patienter, der 
er i ernæringsmæssig risiko bedømt ved NRS-2002. Patienter med 
malnutrition bør vurderes for sarkopeni. Flere forskellige metoder kan 
anvendes afhængigt af afdelingernes erfaring bl.a. antropometriske 
målinger, håndgribestyrke og bioimpedansmåling. Man kan også 
anvende foreliggende CT-skanninger til sarkopenivurdering.  

Energibehov
Energibehovet er øget hos patienter med LC, og specielt hos svært 
leversyge kan der være tale om egentlig hypermetabolisme (4). Det 
daglige energibehov i hvile beregnes. Der er stadig ikke konsensus 
om, om det er idealvægt, aktuel vægt eller justeret vægt, der skal an-
vendes til beregning af det daglige energibehov i hvile hos patienter 
med ascites. Ved beregning af energibehov anvendes kropsvægt. Hos 
patienten med ascites justeres kropsvægten ved at trække hhv. 5%, 
10% og 15% fra aktuel kropsvægt, alt efter om der er tale om mild, 
moderat eller svær ascites og derudover yderligere 5%, hvis patienten 
har bilaterale ekstremitetsødemer (5). En anden metode er at anvende 
aktuel kropsvægt hos patienter uden ascites og idealvægten (sv.t. BMI 
= 25 kg), når patienten har ascites (1). Der anbefales mindst 35 kcal 
pr. kg aktuel kropsvægt/dag som optimal målsætning for det daglige 
energiindtag blandt ikke-overvægtige patienter. 
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Proteinbehov
Kropssammensætningen hos patienter med LC er ændret og er blandt 
andet karakteriseret ved nedsat proteinindhold, øget glukoneogenese 
og hurtigere tømning af leverens glykogenlager. Balancen mellem 
proteinnedbrydning og genopbygning (protein turnover) er ændret til 
en katabol tilstand pga. øget nedbrydning og nedsat muskelprotein-
syntese (6). Derudover ses fald i plasmakoncentrationen af forgrenede 
aminosyrer (BCAA). Proteinbehov er umiddelbart et udtryk for den 
mængde protein, der kræves, for at kroppen kan opretholde nitro-
genbalance. Hos en rask person er det daglige proteinbehov ca. 1 g 
protein pr. kg/dag. Hos patienter med LC er det vist, at der kan opnås 
positiv nitrogenbalance ved tilførsel af op til 1,8 g protein pr. kg/dag. 
Generelt tåles et øget proteinindtag godt, og proteinindtaget bør ikke 
være under 1,5 g protein pr. kg/dag. 

Overvægt forekommer med en prævalens sv.t. til baggrundsbefolknin-
gen med overrepræsentation hos patienter med den alvorlige form af 
non-alkoholisk fedtleversygdom, NASH-cirrose. Overvægt udelukker 
ikke sarkopeni, og såkaldt sarkopen fedme er hyppig (7). Vi anbefaler, 
at alle overvægtige LC-patienter i ambulant regi screenes for sarkope-
ni og vejledes i livsstilsændringer med en individuelt tilpasset moderat 
hypokalorisk, men fortsat proteinrig diæt og fysisk træning. Protein-
indtaget bør ikke være under 1,5 g protein pr. kg/dag. Patienter i 
ambulant regi med BMI>30 (vægten justeret for ascites/ødemer) skal 
rådgives om livsstilsændringer med henblik på kontrolleret vægttab 
på mindst 5-10%. Dette gælder ikke indlagte patienter. 

Kulhydrat- og proteinrig morgen- og natmad 
Patienter med LC bør opfordres til at indtage små, hyppige ener-
gi- og proteinrige måltider for at minimere fasteperioder. Specielt 
en protein- og kulhydratholdig snack inden sengetid er effektiv, når 
proteinbehovet skal dækkes. En sådan aftensnack øger desuden Total 
Body Protein signifikant hos patienter sammenlignet med patienter, 
der indtager det i dagtimerne (8). Generelt bør fasteperioder være 
så korte som muligt, og energi- og proteinindtaget kan fordeles på 
tre hovedmåltider (morgen, middag, aften) og tre mellemmåltider 
(formiddag, eftermiddag og sen aften).

Forgrenede aminosyrer (BCAA)
Tilskud med BCAA kan anvendes for at øge livskvaliteten og nedsætte 
risikoen for komplikationer hos LC-patienter med sarkopeni. Det er vist, 
at supplement med BCAA forbedrer overlevelse hos LC-patienter med 
sarkopeni, sammenlignet med non-sarkopene LC-patienter (8-10). Hos 

patienter med fremskreden LC anbefales BCAA tilskud i en længereva-
rende periode mhp. at forbedre livskvalitet og overlevelse. 

Natriumreduceret diæt
Generelt bør brug af salt i maden begrænses, men saltreduceret diæt 
anbefales ikke. Selv hos patienter med ascites er der ingen overbevi-
sende evidens for at anbefale en sådan diæt (11). Nedsat compliance 
kan betyde et fald i samlet energi- og proteinindtag og kan dermed 
være en medvirkende faktor til malnutrition. 

Patienter med sarkopeni 
Patienter med alkoholisk- eller kolestatisk LC er i størst risiko for sar-
kopeni. Ammoniakoptagelsen i musklerne er øget, når leverfunktio-
nen er nedsat. Ammoniak forstyrrer både proteinsyntesen i musklerne 
og musklernes kontraktilitet. Nedsættelse af ammoniakindholdet er 
vist at kunne revertere disse forstyrrelser. Studier hos ældre har vist, at 
proteinsyntesen i muskulaturen kan øges ved indtagelse af leucin-be-
rigede proteintilskud, mens leucin-berigede BCAA-tilskud også hos 
LC-patienter er vist at kunne nedsætte den skadelige effekt af ammo-
niak og dermed formentlig øge proteinsyntesen (9). BCAA-tilskud i 
form af Bramino® udstedes vha. grøn ernæringsrecept.

Træning og fysisk aktivitet
LC-patienter har et lavt aktivitetsniveau og er inaktive i størstedelen 
af dagens timer. Dette skyldes flere faktorer, heriblandt sarkopeni og 
nedsat kondition. Ligesom ernæring er træning også en anabol stimu-
lus, som stimulerer proteinsyntesen og nedsætter tabet af muskelmas-
se og styrke. Både funktionsevne, kondition og livskvalitet forbedres 
(2,12). Den nuværende viden er baseret på små studier, der inkluderer 
patienter med Child-Pugh A og B; sværhedsgraden af leversygdom 
inddeles i Child-Pugh A-C, hvor Child–Pugh C er de sygeste. Varig-
heden har været mellem otte og 14 uger, og valg af træningsfor-
mer varierer i studierne. Træningsintensiteten er moderat, og ingen 
studier har beskrevet en risiko ved træning. Det må forventes, at øget 
muskelmasse og funktionsevne kan forbedre overlevelsen, men der 
mangler langsigtede studier. Træningsvejledningen skal tilpasses den 
enkeltes evner og præferencer og skal kombineres med ernærings-
terapi (2). Der kan benyttes en kombination af konditionstræning, 
gerne dagligt, mens styrketræning og balancetræning anbefales 
mindst to gange ugentligt. Der er ikke lavet studier med de svært 
syge Child-Pugh C-patienter. Pga. en større risiko for inaktivitet hos 
denne gruppe anbefales det patienterne at fastholde fysisk aktivitet, 
fx kortere gåture.
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Kosttilskud til leverpatienter skal overvejes
LC-patienter  Multivitamin-mineral × 1 
 Zink 22 mg × 3 
 Magnesium 360 mg × 3 
Alkoholisk LC desuden  Tiamin 300 mg × 1 
 B-combin Stærk 1 stk. × 3 
Kolestatisk leversygdom* desuden K-vitamin (fx 10 mg × 2/uge) ved høj INR 
 D-vitamin (fx tabl. 300.000 IE som éngangsdosis)
  A-vitamin ved lav serumkoncentration og/eller dårlig mørkeadap-

tation (50.000 IE × 1 i fem dage, herefter × 1/uge)

Vi anbefaler vurdering efter tre måneder med henblik på reduktion.  
*Typisk primær scleroserende cholangitis og primær biliær cholangitis.
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Patienten med hepatisk encefalopati (HE) 
Sammenhæng mellem malnutrition og HE er velkendt, og det er vist, 
at ernæring nedsætter risikoen for HE og forbedrer kropssammen-
sætningen. Ammonium er en medvirkende faktor ved udvikling af 
HE, og koncentrationen er omvendt proportional med muskelmassen. 
Sarkopeni er en selvstændig risikofaktor for HE, og talrige studier har 
vist, at musklerne spiller en vigtig rolle i afgiftning af ammoniak ved at 
optage ammoniak og glutamat og frigive glutamin (12). Som nævnt 
forstyrrer ammoniak dog samtidig både kontraktilitet og protein-
syntese i skeletmuskulatur, så der dannes en form for “ond cirkel”. 
Nedsættelse af ammoniakindholdet er vist at kunne modvirke disse 
forstyrrelser. 

Energibehovet hos LC-patienter med HE er det samme som hos 
”almindelige” LC-patienter, og det er vigtigt at undgå fasteperioder. 
Risikoen for sidstnævnte er stor hos denne patientgruppe, og det an-
befales ikke at forsinke nødvendig intervention i form af sonde- eller 
parenteral ernæring. Hvis patienten på trods af sin encefalopati kan 
forsvare sine luftveje, foretrækkes enteral ernæring evt. vha. sonde-

ernæring og orale ernæringstilskud. Ved HE-grad 3-4 med risiko for 
at patienten ikke kan forsvare sine luftveje, bør parenteral ernæring 
anvendes. Flere studier antyder, at mælke- og grøntsagsproteiner 
tåles bedre end proteiner fra kød, men kvaliteten af disse studier kan 
debatteres. En metaanalyse har vist meget positiv effekt af BCAA 
på HE, mens BCAA også selvstændigt tæller positivt med i “nitro-
genregnskabet” (13). Tilskud med BCAA kan derfor anvendes for at 
sikre sufficient proteinindtag og forbedre den kognitive funktion hos 
patienter med HE.

Vitaminer og mineraler
Mangel på vitaminer og mineraler er relateret til graden af ned-
sat leverfunktion, nedsat lagringskapacitet, nedsat fødeindtag og 
malabsorption. Nye patienter med LC anbefales tilskud med multivi-
tamin, zink og magnesium, f.eks. dagligt tilskud af standard multivita-
mintablet, zink 44-66 mg og magnesium (som magnesiumhydroxid). 
For patienter med alkoholisk leversygdom anbefales tilskud af B-vita-
miner i form af tiamin og kombineret B-vitamintablet. 
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Diætbehandling til  
patienter med metabolisk  
fedtleversygdom
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Metabolisk associeret fedtleversygdom (MAFLD) er en ny betegnelse 
for non-alkoholisk fedtleversygdom, der bedre definerer sygdommens 
patogenese og tætte sammenhæng med det metaboliske syndrom. 
Der findes ingen godkendt medicinsk behandling af MAFLD, men 
der er evidens for, at livsstilsintervention med henblik på at opnå et 
vægttab på 5-10% er effektivt til at bedre sygdommen. Det anbefales 
at følge en kaloriereduceret diæt baseret på middelhavskost modifice-
ret efter danske forhold med 40E% kalorier fra kulhydrater, 40E% fra 
fedt samt 20E% fra protein.   

Baggrund
Non-alkoholisk fedtleversygdom (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, 
NAFLD) er efterhånden en velkendt sygdom, bl.a. beskrevet af Ludwig 
et al. i 1980 (1). Siden da er der tilvejebragt megen viden om tilstan-
den, særligt hvad angår patogenesen. Man er her gået fra en ”two-
hit” hypotese, der omfattede udvikling af steatose med efterfølgende 
inflammation til en ”multiple hit” hypotese, hvor man har sammen-
fattet samspillet mellem fedtvæv, tarmmikrobiomet, (adipo)cytokiner 
samt immunsystemet og udviklingen af fedtophobning i leveren med 
inflammation, fibrose og cirrose (2,3).
Inden for de seneste år har der været et ønske om en bedre definiti-
on af sygdommen, og et ekspertpanel har foreslået, at sygdommen 
fremover skal benævnes metabolisk associeret fedtleversygdom (Me-
tabolic Associated Fatty Liver Disease, MAFLD) for bedre at beskrive 
den tætte sammenhæng mellem fedtleversygdom og det metaboliske 
syndrom (2). MAFLD er således betegnelsen for den hepatiske mani-
festation af det metaboliske syndrom.
MAFLD omfatter et spektrum af leverforandringer fra simpel steato-
se med ophobning af fedt i leveren til en tilstand karakteriseret ved 

inflammation (steatohepatitis) og med degeneration (”ballooning”) 
af leverceller og med risiko for udvikling af fibrose og cirrose samt 
primær leverkræft. MAFLD-patienter med simpel steatose er i øget 
risiko for senere udvikling af type 2-diabetes mellitus (T2DM), mens 
MAFLD-patienter med inflammation og særligt med begyndende 
fibroseudvikling (fibrosegrad >F2) har øget kardiovaskulær mortalitet 
samt øget leverrelateret morbiditet og mortalitet (3).  
MAFLD ses hos op til 25% af den voksne befolkning, og der findes 
ingen godkendt medicinsk behandling af sygdommen. Kosten har 
væsentlig betydning for udvikling af MAFLD, og livsstilsintervention 
har derfor også en central rolle i behandlingen af MAFLD. Nedenfor 
beskrives kostens betydning for udvikling af MAFLD samt evidens for 
livsstilsintervention med fokus på vægttab via diætbehandling. 

Kostens betydning for udvikling af MAFLD
Udvikling af MAFLD ses ved et øget tilbud af fedt til leveren i form af 
fedt fra kosten (15%), lipolyse i fedtvæv (60–80%) og ved ”de novo” 
lipogenese (5%). Procentsatserne henviser til, hvor fedtet i leveren 
kommer fra. Fruktose bidrager til de novo lipogenese og ved stort 
indtag øges de novo lipogenese (4). Steatose opstår, når mængden af 
fedt overstiger leverens kapacitet for forbrænding ved beta-oxidation 
eller eksport ud af leveren via VLDL-sekretion. 
MAFLD udvikles særligt hos personer med inaktiv livsstil og et 
samtidigt for stort kalorieindtag, men kostens betydning er mere 
kompleks end bare mængden af kalorier. Det er således vist i kliniske 
og epidemiologiske studier, at MAFLD-patienter ofte indtager en kost, 
der indeholder relativt flere mættede fedtsyrer og mere kolesterol og 
har et mindre indhold af polyumættede fedtsyrer sammenlignet med 
raske personer (5). Desuden indtager MAFLD-patienter færre fibre 
og kulhydrater, men der er samtidig påvist en sammenhæng mellem 
MAFLD og indtag af kost med højt glykæmisk indeks (6). For MAF-
LD-patienter er der særligt fokus på et højt indtag af fruktose, der er 
vist at øge risikoen for udvikling af MAFLD og særligt for progression 
af sygdommen med inflammation og fibrose (5). Der er begrænset 
viden vedrørende proteinindtag og udvikling af MAFLD, lige som 
viden om effekten af høj-protein diæt til behandling af MAFLD er 
begrænset (7).
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Behandling af MAFLD
Der findes endnu ikke en godkendt farmakologisk behandling af 
MAFLD, men der er evidens for, at livstilsintervention med vægttab via 
diæt og motion er en effektiv behandling. Biopsiverificerede studier vi-
ser således, at en vægtreduktion på >3% reducerer mængden af fedt 
i leveren; ved vægttab >5% ses reduktion i graden af inflammation, 
>7% opnås NASH-resolution, og ved vægttab >10% ses reduktion i 
graden af fibrose i leveren (8). Ved livsstilsintervention forstås oftest 
en kombination af øget motion og diætbehandling, men der er også 
studier, der har undersøgt effekten af ændringer i kosten alene. 

Diætbehandling til patienter med MAFLD
De sundhedsmæssige effekter af middelhavskost er veldokumentere-
de, hvad angår risiko for hjertekarsygdom, T2DM, fedme og metabo-
lisk syndrom (9). Ligeledes tyder studier på, at en middelhavskost kan 
have gavnlige effekter hos patienter med MAFLD (10). Middelhavskost 
er karakteriseret ved at være overvejende plantebaseret og med højt 
indhold af (særligt fede) fisk og moderate mængder af æg, fjerkræ og 
mælkeprodukter og lavt indhold af rødt kød og søde sager (slik, kage, 
sodavand). Desuden udgør olivenolie størstedelen af fedt i kosten på 
bekostning af animalsk fedt, og eventuelt suppleret med mandler og 
nødder. Middelhavskost indeholder ligeledes en række stoffer, der 
muligvis kan have en beskyttende effekt på MAFLD. Det drejer sig 
særligt om øget indhold af poly- og mono-umættede fedtstoffer, fibre 
og kulhydrater med lavt glykæmisk index samt mikronæringsstoffer 
som vitaminer, polyphenoler m.fl.   

En diæt tilrettet efter principperne for middelhavskost har vist at 
reducere mængden af fedt i leveren selv uden vægttab og er den 
oftest anbefalede diætbehandling til patienter med MAFLD (11). 
Middelhavskosten er kendetegnet ved nedsat kulhydratindhold, især 
sukker og raffinerede kulhydrater (40E% af kalorier vs. 50–60E% 
i en typisk fedtfattig kost) og øget indhold af mono-umættede og 
omega-3 fedtsyrer (40E% af kalorierne som fedt vs. op til 30E% i en 
typisk fedtfattig kost). Det er ønsket at sikre et gradueret vægttab via 
kalorierestriktion og herved opnå forbedring af levertal samt reducere 
mængden af fedt og fibrose i leveren (12). 
Fedttypen i middelhavskost bør indeholde omega-3-fedtsyrer, der er 
vist at reducere mængden af fedt i leveren, mens resultaterne for ef-
fekt på inflammation og fibrose er mindre entydige (13). Dette sikres 

bl.a. ved at øge indtaget af olivenolie på bekostning af animalsk fedt.
Kulhydrater i form af raffineret sukker og særligt fruktose og sukrose, 
der direkte stimulerer leverens triglyceridsyntese, har sammenhæng 
med udvikling af MAFLD. Det er derfor rationelt at reducere indtaget 
af raffineret sukker samt fødevarer med højt indhold af fruktose og 
sukrose (14).    

Betydningen af mikronæringsstoffer for MAFLD er relativt ukendt. En 
række studier angiver, at særligt vitamin E, der er en antioxidant, i 
høje doser har positive effekter på MAFLD. Vitamin E anbefales i følge 
national klinisk retningslinje som behandling af MAFLD med leverin-
flammation og fibrose grad 2 eller mere og særligt hos patienter uden 
T2DM (15). Der er ikke sikker evidens for, at andre vitaminer spiller 
en afgørende rolle for udvikling eller behandling af MAFLD. Patienter 
med MAFLD har dog i nogle studier vist at have lave koncentratio-
ner af vitamin C og D, men der er ikke sikker dokumenteret effekt i 
behandlingsstudier. 

Indtag af alkohol, primært rødvin, i moderate mængder er en del af 
middelhavskosten. I forhold til MAFLD er grænsen for alkoholindtag 
sat til to og tre genstande dagligt for henholdsvis kvinder og mænd. 
Det lader til, at det primært er vin, der er associeret med en beskyt-
tende effekt mod MAFLD i de tidlige stadier uden væsentlig fibrose, 
mens alkohol frarådes ved etableret cirrose (8, 14). 
Indtag af kaffe har i epidemiologiske studier vist at være dosisafhæn-
gigt associeret med mindre risiko for metabolisk syndrom og T2DM. 
Ligeledes har epidemiologiske studier vist, at kaffeindtag er associeret 
med mindre risiko for leverfibrose, mens sammenhængen med stea-
tose er mindre sikker (14). Det kan anbefales at indtage ≥2-3 kopper 
kaffe dagligt.

Konklusion 
MAFLD har tæt sammenhæng med fedme, T2DM og insulinresistens. 
Livsstilsintervention med henblik på at opnå et vægttab (5-10%) via 
øget motion samt diætbehandling med middelhavsdiæt modificeret 
efter danske forhold er den eneste dokumenterede behandling, der 
findes til MAFLD. Kendskab til disse principper er derfor afgørende for 
at forbedre prognosen for patienter med MAFLD. 

Referencer
1.   Ludwig J, Viggiano TR, McGill DB, Oh BJ. Nonalcoholic steatohepatitis: Mayo Clinic experiences with a hitherto unnamed disease. Mayo ClinProc.1980;55(7):434-48.

2.   Eslam M, Newsome PN, Anstee QM, Targher G, Gomez MR, Zelber-Sagi S, et al. A new definition for metabolic associated fatty liver disease: an international expert 
consensus statement. Journal of Hepatology. 2020;73(1):202-209.

3.   Fazel Y, Koenig AB, Sayiner M, Goodman ZD, Younossi ZM. Epidemiology and natural history of non-alcoholic fatty liver disease. Metabolism: clinical and experimental. 
2016;65(8):1017-25.

4.   Perdomo CM, Frühbeck G, Escalada J. Impact of Nutritional Changes on Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Nutrients. 2019;11(3).

5.   Duarte SMB, Stefano JT, Vanni DS, Carrilho FJ, Oliveira C. Impact of current diet at the risk of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Arquivos de gastroenterologia. 
2019;56(4):431-9.

6.   Cortez-Pinto H, Jesus L, Barros H, Lopes C, Moura MC, Camilo ME. How different is the dietary pattern in non-alcoholic steatohepatitis patients? Clin Nutr. 
2006;25(5):816-23.

7.   De Chiara F, Ureta Checcllo C, Ramón Azcón J. High Protein Diet and Metabolic Plasticity in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Myths and Truths. Nutrients. 
2019;11(12).

8.   EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. Journal of hepatology. 2016. 64(6):1388-402.

9.   Suárez M, Boqué N, Del Bas JM, Mayneris-Perxachs J, Arola L, Caimari A. Mediterranean Diet and Multi-Ingredient-Based Interventions for the Management of Non-Al-
coholic Fatty Liver Disease. Nutrients. 2017;9(10).

10.   Plaz Torres MC, Aghemo A, Lleo A, Bodini G, Furnari M, Marabotto E, et al. Mediterranean Diet and NAFLD: What We Know and Questions That Still Need to Be 
Answered. Nutrients. 2019;11(12).

11.   European Association for the Study of the Liver. Electronic address eee. EASL Clinical Practice Guidelines: Liver transplantation. Journal of Hepatology. 2016;64(2):433-
85.

12.   Vilar-Gomez E, Martinez-Perez Y, Calzadilla-Bertot L, Torres-Gonzalez A, Gra-Oramas B, Gonzalez-Fabian L, et al. Weight Loss Through Lifestyle Modification Signifi-
cantly Reduces Features of Nonalcoholic Steatohepatitis. Gastroenterology. 2015;149(2):367-78.e5; quiz e14-5.

13.   Parker HM, Johnson NA, Burdon CA, Cohn JS, O’Connor HT, George J. Omega-3 supplementation and non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review and me-
ta-analysis. Journal of Hepatology. 2012;56(4):944-51.

14.   Romero-Gómez M, Zelber-Sagi S, Trenell M. Treatment of NAFLD with diet, physical activity and exercise. Journal of Hepatology. 2017;67(4):829-46.

15.   Heeboll S, Pildal J, Grønbæk H, Junker AE, Grandt JJV, Blok AG, et al. Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepa-
titis: Sundhedstyrelsen; 2019 [Available from: file:///Users/au76554/Desktop/MAFLD%20Ugeskrift%20L%C3%A6ger%20statusartikel/NAFLD%20NKR.pdf.

23



Af Palle Bager, klinisk sygeplejespecialist/seniorforsker, ph.d.; Mette 
Borre, klinisk diætist, begge Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus 
Universitetshospital. Kontakt: pallbage@rm.dk

Introduktion
Levercirrose eller alkoholisk hepatitis ledsages ofte af malnutrition og 
sarkopeni (1,2). Samtidig kan malnutrition og sarkopeni øge risikoen 
for komplikationer til leversygdommen (3-5). Identificering af malnu-
trierede patienter med levercirrose og/eller alkoholisk hepatitis og be-
regning af deres ernæringsbehov er ofte ukompliceret. Imidlertid kan 
problemet være at ernære disse patienter sufficient, når patienten er 
småtspisende eller har brug for en ernæringssonde. De mest syge pa-
tienter med leversygdom har ofte svært ved at indtage den mængde 
mad og de ernæringsdrikke, der kan dække deres ernæringsbehov. 
Det kan skyldes flere faktorer. Ved leversygdom er der høj forekomst 
af gastroparese, og samtidig kan der forekomme øget mæthedsfor-
nemmelse og kvalme (6,7). 

Sonder
Hvis den maksimale mængde sondemad skal kunne indgives, skal 
typen af ernæringssonde overvejes. Den mest oplagte og mindst kom-
plicerede sonde at bruge er ventrikelsonden (nasogastrisk sonde). Den 
er relativt nem at anlægge og kræver ikke røntgenkontrol. Samtidig 
kan den fikseres umiddelbart efter anlæggelse. Ulempen kan være, 
at ventrikelsonden har sin udmunding i ventriklen, hvilket kan påvirke 
den mængde sondeernæring, der kan indgives, specielt hvis patienten 
lider af gastroparese eller kvalme. 

Et alternativ kan være tyndtarmssonde (nasojejunal sonde), der an-
lægges med en guidewire. Efter sondeanlæggelse efterlades et stykke 
’løs’ sonde uden for næsen, så sonden kan glide forbi ventriklen ved 
hjælp af peristaltikken. Den løse del af sonden kan øge risikoen for, at 
sonden seponeres ved et uheld. Sondens placering skal efterfølgende 
røntgenkontrolleres, hvilket kan være besværligt. Til gengæld kan en 
tyndtarmssonde måske reducere kvalme og ventrikelretention. Der-

med kan der måske gives en større mængde sondeernæring sammen-
lignet med en ventrikelsonde. 

Formålet med vores studie var at sammenligne begge sondetyper i et 
randomiseret klinisk forsøg. Vores hypotese var, at der kunne indgives 
mere sondeernæring ved at anlægge en tyndtarmssonde frem for 
en ventrikelsonde. Desuden ville vi undersøge eventuelle bivirkninger 
ved de enkelte sondetyper, herunder ikke-intenderet seponering af 
sonderne.

Metode
Vi inkluderede 40 malnutrierede patienter med levercirrose og/eller 
alkoholisk hepatitis, der over tre dage havde et lavt oralt indtag af 
ernæring (<75% af estimeret behov) og derfor havde behov for at 
få suppleret ernæringsindtaget via sonde. Patienter med hepatisk 
encefalopati og patienter, der stod foran en udskrivelse fra sygehuset, 
blev ekskluderet.
Deltagerne blev randomiseret 1:1 til enten ventrikelsonde eller 
tyndtarmssonde. Hvis sonden blev seponeret, skulle den samme slags 
sonde anlægges igen, dog max. tre gange. Alle deltagerne fik den 
samme type sondeernæring (Peptamen® AF), og alle fik den samme 
kvalmestillende medicin. Deltagerne måtte spise frit ved siden af son-
deernæringen. Data for begge slags indtag blev indsamlet og indgik 
i det samlede ernæringsindtag. Deltagerne blev fulgt dagligt indtil 
udskrivelse eller død. 

Vi antog, at der ville være en forskel på 25% indgivet sondeernæring 
mellem de to sondetyper. Med et anslået frafald på 25% beregne-
de vi, at der skulle inkluderes 40 patienter i studiet, dvs. 20 i hver 
gruppe. 

Resultater  
På Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital 
screenede vi i perioden 2015-2018 i alt 146 patienter for mulig del-
tagelse. Af dem var 49 egnede til deltagelse, hvoraf ni ikke ønskede 
at deltage. Af de 40 inkluderede patienter havde 28 levercirrose, otte 

FOKUS

Hvilken type ernæringssonde til 
patienter med leversygdom?
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havde alkoholisk hepatitis, og fire havde begge diagnoser. Gennem-
snitsalderen var 58 år, og 60% var kvinder. Der var ikke forskel på de 
to grupper ved baseline. Efter syv dage var der 33 patienter tilbage. 
Det er resultaterne efter syv dage, som vores artikel i British Journal of 
Nursing baserer sig på (8). Efter 14 dage var de fleste patienter enten 
døde eller udskrevet, så en opfølgning ud over syv dage ville være 
forbundet med stor usikkerhed. Derfor blev data ikke opgjort efter 
dag 7.

Som det fremgår af tabel 1, kunne vi ikke finde signifikante forskelle 
mellem de to typer ernæringssonder. Den samlede mængde sondeer-
næring, som var blevet givet, var stort set ens mellem grupperne, og 
antallet af sondeseponeringer var ligeledes ens. Ved at opdele patien-
terne og analysere data efter sværhedsgraden af leversygdom fandt vi 
heller ikke, at én type sonde var den anden overlegen. Vi fandt ingen 
bivirkninger relateret til sondetype.

Diskussion 
Vores undersøgelse er den første af sin slags og bidrager således med 
ny viden. Samtidig er en artikel herom optaget i et engelsk tidsskrift og 
kan derfor tilgås på engelsk og forhåbentlig få større udbredelse (8).

Mod forventning kunne vi ikke vise forskelle i det samlede ernærings-
indtag ved at sammenligne ventrikelsonder med tyndtarmssonder. 
Måske kunne vi have fundet andre resultater, hvis vi havde inkluderet 
flere patienter. Det ville kræve længere tid og måske også deltagelse 
fra flere sygehuse. Vi havde dog på forhånd kalkuleret med et del-
tagerantal på 40. Patientgruppen bestod af svært syge patienter, og 
derfor var der også et stort frafald. Omvendt er det også nødvendigt 
at forske i patienter med ustabile forløb og prognoser. 
På baggrund af vores undersøgelse tillader vi os at konkludere, at 
valget af en ernæringssonde til patienter med levercirrose og/eller al-
koholisk hepatitis må bero på en individuel fagprofessionel vurdering 
af patienten og på lokale guidelines og praktiske forhold.
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Ventrikelsonde (n = 17) Tyndtarmssonde (n = 16) p-værdi

Estimeret behov for ernæringsindtag (kJ) 8090 8390 0,38

Aktuelle samlede energi indtag,  
oralt og sonde (kJ)

6509 6605 0,90

Procentdel af det estimerede behov (%) 80,5 78,7

Aktuelle samlede protein indtag,  
oralt og sonde (g)

75 72 0,73

Sondeseponeringer (af patienten)

Én gang 9 7

To gange 4 5

Tre gange 2 4

Tabel 1 Status efter syv dage (8)
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Størstedelen af indlagte patienter på danske hospitaler oplever Nutri-
tion Impact Symptoms (NIS), som øger patienternes risiko for vægttab 
og underernæring. Ved en hurtig og systematisk identificering af NIS 
kan den kliniske diætist målrette ernæringsbehandlingen, hvilket kan 
have en afgørende betydning for patienten. Til trods for at der findes 
flere screeningsværktøjer er udfordringen, at der ikke findes en fælles 
konsensus om fremgangsmetoden i brugen af disse (1).

Baggrundsbeskrivelse 
På de danske hospitaler er fire ud af ti patienter underernærede eller i 
risiko for at blive det (2). Der kan være flere årsager til underernæring. 

Hovedårsagerne til den manglende dækning af ernæringsbehovet 
skyldes ofte patientens sygdom og forekomsten af NIS, som refererer 
til de symptomer, der kan begrænse patientens kostindtag (3).
NIS-faktorer, som er listet i tabel 1, opstår som følge af patientens 
sygdom eller behandling (4). Forekomsten af NIS påvirker patientens 
evne til at spise og drikke og øger derfor patientens risiko for vægttab 
og underernæring (4). 

Hos de patienter, der vurderes at være i ernæringsmæssig risiko, 
anbefaler ESPEN Guidelines (2016) i Guidelines on nutrition in cancer 
patients, at den kliniske diætist foretager en kvalitativ vurdering af 
det aktuelle kostindtag, forekomsten af NIS, muskelmasse, funktions-
niveau og graden af systemisk inflammation. Udfordringen omkring 
identifikationen af NIS vurderes ud fra litteraturen at være den mang-
lende konsensus om fremgangsmetoden. Ligeledes tyder litteraturen 

BACHELOR

Dysfagi
Mundtørhed
Mucositis
Ulcerationer
Trismus
Smerter/sår (mund, svælg)
Tandproblemer
Smagsforandringer
Anoreksi

Kvalme
Opkast
Obstipation
Diarré
Nedtrykthed
Tidlig mæthed
Depression
Angst
Spytproblemer (tykt spyt, nedsat sekretion)

Nutrition Impact Symptoms

Identificering af   Nutrition Impact Symptoms 
(NIS) målretter ernæringsbehandlingen

Tabel 1 NIS-faktorer (3-5)
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på, at der mangler et valideret og dækkende screeningsværktøj til 
identifikationen af NIS, hvor flere forskellige NIS inkluderes i skemaet, 
og som derved dækker en bredere patientgruppe (6). ESPEN guide-
lines (2016) henviser dog alligevel til tre mulige screeningsværktøjer, 
som kan bruges til at identificere NIS i samspil med den kvalitative 
vurdering: Subjective Global Assessment (SGA), Patient-generated 
Subjective Global Assessment (PG-SGA) og Mini Nutrition Assessment 
(MNA) (7).

Med ovenstående in mente havde det nærværende bachelorprojekt til 
formål at undersøge, hvor udbredt brugen af NIS-skema er i Regi-
on Hovedstaden. Ligeledes var det interessant at undersøge, hvilke 
udfordringer der kunne ligge til grund for, at man ikke har konkrete 
retningslinjer for brugen af NIS-skema. Dette er interessant, fordi 
litteraturen ellers tyder på, at et NIS-skema kan gøre det lettere for 
diætisten at klarlægge patientens symptombyrde.   

Metode 
Bachelorprojektet tog udgangspunkt i en systematisk litteratursøg-
ning, som havde til formål at besvare projektets problemformulering: 
”I hvilket omfang anvendes NIS-skemaer i det diætetiske arbejde 
på hospitalerne i Region Hovedstaden?” samt ”Hvilke fordele og 
ulemper knytter sig til anvendelse af disse skemaer?”. Derudover 
søgte vi også at finde svar på spørgsmålet: ”Hvordan kan vi tilrette og 
videreudvikle NIS-skemaet til en målgruppespecifik anvendelse blandt 
patienter med hovedhalscancer, hvor der også tages højde for patien-
tens livskvalitet?”. Dette spørgsmål vil dog ikke blive besvaret i denne 
artikel, men litteratursøgningen vil derfor også indikere søgeord på 
dette. Besvarelsen af disse spørgsmål skulle ligeledes belyse, hvilke 
eksisterende NIS-skemaer, som fandtes samt hvordan NIS-skemaer 
kan bidrage til klarlægningen af patienternes symptombyrde. 

Da validiteten af en artikel i høj grad kan bestemmes ud fra artiklens 
metode, blev der så vidt muligt taget udgangspunkt i artikler, som 
findes i toppen af evidenshierarkiet, herunder metaanalyser, systema-

tiske reviews samt randomiserede kontrollerede studier. 
Den systematiske litteratursøgning blev foretaget i perioden 23/3-
2020 til 15/5-2020 i databaserne Google Scholar, PubMed samt Psy-
cInfo. Søgeorderne var Head neck cancer, HHC, NIS, Nutrition impact 
symptoms, Quality of life, Qualitative, Quantitative. Søgeordene blev 
kombineret på forskellig vis i søgemaskinerne med ”OR” og ”AND”, 
og ligeledes blev der søgt med fritekstsøgning. Figur 1 illustrerer over-
sigten over litteratursøgningen samt udvælgelsen af artikler. 

Inklusionskriterierne, som blev anvendt, var dansk-, engelsk-, svensk- 
eller norsksprogede artikler, og desuden skulle artiklen indeholde et 
abstract. 

Udover litteratursøgningen blev der foretaget en spørgeskemaunder-
søgelse blandt de kliniske diætister og studerende i Region Hoved-
standen. Spørgeskemaundersøgelsen blev sendt ud via mails samt på 
Facebookgruppen ”Netværk for professionsbachelorer i ernæring og 
sundhed” og Fagligt Selskab for Kliniske Diætisters (FaKD) hjemmesi-
de og Facebookside. Det totale antal respondenter i spørgeskemaun-
dersøgelsen var 31 kliniske diætister samt studerende. 

Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at undersøge, i hvilket 
omfang NIS-skemaer generelt anvendes i det diætetiske arbejde på 
hospitalerne i Region Hovedstaden. Derudover ønskede vi også svar 
på, hvorvidt diætisterne ønsker at anvende et NIS-skema i højere 
grad samt hvilket fordele og ulemper, der knytter sig til anvendelsen 
af et NIS-skemaer. Der blev lagt særlig vægt på at udforme svarmu-
lighederne således, at der kunne anvendes en Likert-skala, hvorved 
respondenterne blev tvunget til at tilkendegive deres svar i en særlig 
grad. Likert-skalaen var ligeledes essentiel for efterfølgende at kunne 
bearbejde data ud fra deskriptiv statistik. Desuden blev der foretaget 
en uparret t-test for at undersøge, i hvilken grad diætisterne i større 
omfang ønsker at benytte et NIS-skema.

Nutrition Impact Symptoms

 
Figur 1: Oversigt over litteratursøgning (egen figur). 

 

Psycinfo
"Quality of life" and "Head and neck cancer" 

and "qualitative study" 

15 artikler 
Læst overskrifter

6 artikler
læst resume

4 artikler 
gennemlæst

4 artikler 
udvalgt

PubMed
"Nutrition impact symptoms"or 

"NIS" and "Head and neck cancer"

248 artikler 
Læst overskrifter

26 artikler
læst resume

10 artikler 
gennemlæst

4 artikler udvalgt

Google Scholar
"Nutrition impact symptoms" and "Head 

and neck cancer"

20.500 resultater/artikler 

50 artikler
læst overskift

5 artikler gennemlæst

3 artikler udvalgt
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Resultater og konklusion
Som det fremgår af tabel 2, angiver 61% af respondenterne (n=19), 
at de ikke benytter et NIS-skema i det diætetiske arbejde. Det er væ-
sentligt at tage højde for, at der kan være en andel af respondenter-
ne, som ikke kender til NIS-skemaer og derfor ikke benytter det. Den 
samlede del, som benytter NIS-skema i et rimeligt omfang, defineres 
som dem, der har tilkendegivet ”I nogen grad”, ”I høj grad” og ”I 
meget høj grad” og udgør 32,1% (n=10). Det betyder, at 32,1% af 
respondenterne benytter skemaet i et varierende omfang i det diæte-
tiske arbejde. 

Størstedelen af de kliniske diætister 61% (n=19) angiver, at de slet 
ikke benytter NIS-skemaet, og ud af disse kender 32,2% (n=10) ikke 
til NIS-skemaet. Bemærkelsesværdigt var det, at kun 16,1% af diæ-
tisterne (n=5) benyttede resultaterne fra NIS-skemaet i høj grad i det 
fortløbende arbejde. Derfor kan der stilles spørgsmål ved, om brugen 
af NIS-skemaet er mere begrænset end først antaget. 

Der blev foretaget en uparret t-test for at undersøge, om den gruppe 
som i forvejen benyttede NIS-skemaerne i rimeligt omfang (n=10), i 
højere grad ønskede at benytte NIS-skemaerne sammenlignet med 
den gruppe, der ikke benyttede NIS-skemaerne (n=21). Den uparrede 
t-test viste, at de respondenter, der i forvejen benyttede NIS-skema 
i rimelig grad (n=10), i højere grad ønskede at anvende skemaet 
(p=0,047).

De to største ulemper, som knyttede sig til NIS-skemaet var, at pa-
tienternes tilstand ofte var for dårlig til, at patienterne kunne besvare 
spørgsmålene, og at diætisterne ikke havde nok tid til rådighed til at 
screene for NIS i forbindelse med vejledningen. De to største fordele 
ved NIS-skemaet var, at det bidrog til at identificere nedsat kostindtag 

hos patienten, samt at NIS-skemaet skabte overblik over hvilke NIS, 
patienten oplever. Disse to fordele genfandt vi i litteraturen (3,6). For-
delene tyder således på, at NIS-skemaet kan anvendes som et værktøj 
i diætistens arbejde til hurtigere at kunne identificere NIS. Således kan 
diætisten hurtigere sætte ind med målrettet ernæringsbehandling. 

Praksisrelaterede overvejelser
Den foreliggende evidens tyder på, at der er stor enighed om, at 
der er en sammenhæng mellem NIS og reduceret kostindtag (1,3,7). 
Hertil anerkendes det, at man ved en systematisk gennemgang af NIS 
hos patienter hurtigere kan opspore og identificere risikoen for NIS og 
målrette behandlingen. 

Udfordringen omkring identifikationen af NIS vurderes at være den 
manglende konsensus om fremgangsmetoden. Derudover peger 
litteraturen på, at der mangler et valideret og dækkende screenings-
værktøj til identifikation af NIS. Det, der anses som problematisk, er, 
at de eksisterende værktøjer indeholder flere fejl. En grundlæggende 
fejl i flere af screeningsværktøjerne er, at flere symptomer er udeladt, 
hvilket leder til, at den kliniske diætist ikke kan få et dækkende ind-
blik i symptombyrden (1). 

Den foreliggende evidens viser, at forskellige NIS dominerer i de for-
skellige patientgrupper, hvilket også kan give anledning til problemer 
ved et standardiseret screeningsværktøj (5). Det kan dog lade sig gøre 
under den forudsætning, at alle NIS er inkluderet. Spørgsmålet ville 
i så fald være, om konsekvensen er, at screeningsværktøjet bliver for 
uoverskueligt eller tidskrævende for patienten og den kliniske diætist.

 

 

Tabel 1: Hvilken grad benytter de kliniske diætister et NIS-skema i det diætetiske arbejde? 
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Min diætistdag
MIN DIÆTISTDAG

Inger Nielsen Larsen, klinisk diætist, 
innlar@rm.dk

Jeg er ansat i en projektstilling ved 
Nationalt Center for Autoimmu-
ne Sygdomme (Ncas) tre dage om 
ugen og to dage om ugen på Steno 
Diabetes Center Aarhus; begge steder 
har adresse på Aarhus Universitets-
hospital. Ncas er et projekt, der har 
til formål at udvikle nye principper 
og standarder for den ambulante 

behandling af patienter med autoimmune sygdomme. Centret foku-
serer på patienter med mindst to af følgende sygdomme: psoriasis, 
Hidrosadenitis Suppurativa, rygsøjlegigt, psoriasisgigt, colitis ulcerosa 
og Morbus Crohn. 

Patienterne bliver ved en forundersøgelse randomiseret til enten et 
seks-måneders-forløb i Ncas eller et forløb i relevant(e) specialeaf-
deling(er) som Hud- og Kønssygdomme, Lever-, Mave- og Tarmsyg-
domme eller Led- og Bindevæv. Data bliver registreret fra patienter 
i forløb i specialklinikkerne eller forløb i Ncas. Vi ønsker at optimere 
behandlingen på tværs af de forskellige specialer ud fra et tværfagligt 
behandlingsprincip og med en individuel tilgang til patienterne, hvor 
patienten og dennes diagnose er styrende for behandlingsforløbet. 
I centret er vi 14 ansatte, og mine kolleger er læger og sygeplejersker 
fra tre forskellige specialer, sekretærer, en socialrådgiver og en psyko-
log. Mine arbejdsdage på Ncas er sjældent ens, da det er et projekt, 
og der derfor er mulighed for at afprøve forskellige tiltag.  

Kl. 8.00 Jeg starter med at danne mig et overblik over dagens pro-
gram, tjekker mails, forbereder mig på de patienter, der kommer til 
behandling i dag og laver de sidste forberedelser til “Kostskolen”. På 
morgenkonferencen mødes jeg med mine kolleger for at diskutere 
nye og nuværende patienter, vi skal behandle i dag. Møderne priori-
teres højt, og min oplevelse er, at det tværfaglige samarbejde styrkes 
på den måde.

Kl. 9.00 Min undervisning starter på “Kostskolen”. Det er et tiltag, 
jeg har startet for at få aflivet myter om hvilken kost, der er den op-
timale, når man har flere autoimmune sygdomme. I dag kommer en 
lille flok patienter til to timers undervisning og spændende diskussi-
oner.  Min opgave er bl.a. at “gøre det let at spise sundt”. Mange af 
patienterne har i deres sygdomsforløb afprøvet mange forskellige og 
komplicerede diæter og tager en række kosttilskud. Flere af patien-
terne har ikke energi til de store køkkenudfoldelser pga. træthed/
fatigue. Patienter med autoimmune sygdomme har desuden forhøjet 
risiko for at udvikle en del følgesygdomme, bl.a. hjertesygdomme og 
diabetes. Så vi kommer også i diskussionerne ind på, hvordan de vha. 
kosten kan forebygge følgesygdommene, hvilket optager mange af 
dem.  

Kl. 11.15 Jeg griber en kop kaffe og skynder mig afsted til ugens 
“målsætningsmøde”. Her mødes jeg med sygeplejerskerne, socialråd-

giveren og psykologen for at diskutere, hvordan vi kan imødekomme 
patienternes egne definerede mål og ønsker for deres forløb i centret. 
I dag er der tre nye patienter, vi taler om, hvoraf diætistforløb er et 
ønske hos to af patienterne. Vi taler bl.a. om, hvilken rækkefølge i det 
tværfaglige team, der er mest optimal for de enkelte patienter, så vi 
støtter dem bedst muligt i deres forløb hos os.

Kl. 12.30 Teamet spiser frokost. Her præsenterer en af lægerne et nyt 
projekt-i-projektet, der handler om at opsamle afføringsprøver fra alle 
vores patienter for at finde ud af, om “mikrobiotaen” betyder noget 
for evt. at udvikle flere autoimmune sygdomme. Det kommer der 
mange gode diskussioner ud af. Der er ofte også tid til en snak om 
løst og fast, hvilket fremmer fællesskabsfølelsen i teamet.

Kl. 13.00 En ny patient møder ind. Det er en yngre kvinde sidst i 
tyverne med psoriasis og rygsøjlegigt. Hun er bange for at udvikle 
diabetes, for hun har nåleskræk og vil derfor gerne have hjælp til at 
optimere kosten og tabe sig i vægt. Hun har, siden diagnoserne blev 
stillet, taget meget på i vægt. Dels fordi hun har afprøvet forskelli-
ge selvbestaltede og komplicerede diæter, som har været svære at 
overholde og dels pga. træthed og ledsmerter, der har gjort, at hun 
ikke har fået bevæget sig det, hun plejede. Da hun fik diagnoserne, 
dyrkede hun elitesport. Hun går fra vores samtale med løftet humør 
og motiveret for at indføre de tiltag, hun lige nu ikke synes er så 
komplicerede endda.

Kl. 14.00 En patient med psoriasis, rygsøjlegigt og diabetes kommer 
til opfølgning. Han er en mand midt i trediverne, som er mærket 
både psykisk og fysisk, da hans diagnoser ikke har været optimalt 
behandlet i mange år. Patienten har et stort ønske om vægttab og 
generelt sundere kost. Desuden er han påbegyndt biologisk behand-
ling, og det har bl.a. medført hypertriglyceridæmi. Nogle patienter i 
biologisk behandling udvikler hypertriglyceridæmi som en bivirkning 
til behandlingen. Ved sidste lipidstatus var hans triglycerider knapt 
otte, hvilket vi har fokus på, både medicinsk og diætetisk. Vi ser på 
blodprøverne sammen, taler om hvordan det er gået med fastholdelse 
af kost- og motionsændringer, og han hopper på vægten, begge dele 
med tilfredsstillende resultat. 

Kl. 15.00 Der er kage til en hyggelig kop kaffe, fordi vi ved dagens 
randomisering rundede patient nummer 75 siden starten i 2019. 
Bagefter besvarer jeg mails. I indbakken er der kommet den længe 
ventede D-vitamininstruks udarbejdet af lægerne i teamet. I teamet 
har vi længe ønske en instruks for at gøre behandlingen mere ens-
artet. D-vitaminniveauet måles på alle vores patienter, når de starter 
forløb i centret, og mange patienter med autoimmune sygdomme har 
et lavt niveau. En af sygeplejerskerne kommer forbi for at aftale fælles 
tid til at udarbejde en vejledning til patienterne. Desuden har jeg fået 
en mail med forespørgsel fra et netværk for sundhedsprofessionelle, 
der arbejder med det reumatologiske fagområde. De planlægger en 
temadag om hverdag og livsstil og vil høre, om jeg vil holde et oplæg 
på dagen. Jeg melder positivt tilbage. Lidt i 16 er min arbejdsdag ved 
at være slut, og jeg cykler hjemad, mens jeg tænker over, hvilken til-
gang jeg skal bruge for at løse opgaven om oplægget til temadagen.
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NYE MATERIALER

NY UDGAVE af folderen ”Mad til børn”
Første oplag af 6. reviderede udgave, januar 2021

Folderen er gratis og kan rekvireres af fagprofessionelle via Ernæringsfokus.dk – se under 
materialer.
 
Folderen er udgivet af Mejeriforeningen med faglig bistand fra bl.a. diætist og sundhedsple-
jersker. Alle anvisninger i ”Mad til børn” er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og 
Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund mad til spædbørn og småbørn.
 
”Mad til børn” er målrettet forældre, som skal give deres barn gode madvaner og en sund 
livsstil. Folderen dækker anbefalingerne for barnets indtag af mad og drikke de første seks 
år. Bagerst i materialet findes plancher med oversigt over nogle af de væsentligste mad- og 
drikkeperioder i barnets første leveår.
 
”Mad til børn” kan også læses på smartphones og tablets via hjemmesiden madtilboern.
dk. Her findes også mere viden og flere forklaringer samt opskrifter til barnet og den øvrige 
familie.

Sunde knogler – Naturlig mad

Forfatter:  Klinisk diætist Kirsten Bønløkke 
Sider:  64
Pris:  kr. 90 inkl. porto.  
Bestil i webshop: www.osteoporose-f.dk

Op mod 600.000 danskere skønnes ifølge Sundhedsstyrelsen at have af knogleskørhed (især 50+). De lever dermed i øget risiko for brud på 
knoglerne. 

Der findes få mirakelmidler inden for sundhed og sygdom, men nogle af dem, som stort set virker på det hele, er motion og kost. I forhold 
til knogleskørhed gælder de almindelige kostregler – med ekstra fokus på kalk og D-vitamin. I denne kogebog fra Osteoporoseforeningen 
præsenteres en række (knogle)sunde opskrifter, som er tilpasset årstidens vilde råvarer.
Bogen indeholder tips og fif til at komme ud i naturen og røre sig, samtidig med at man finder mange af de ingredienser, som indgår i op-
skrifterne. Ved hver opskrift beskrives, hvor og hvordan man kan tage en tur til skov, strand eller eng og finde den konkrete ingrediens. 
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Gode råd og godt at vide
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Ansvarlig for rammeplaner
Louise Rasmussen
E-mail: lr@diaetist.dk
Christian Antoniussen
E-mail: ca@diaetist.dk

Øvrig bestyrelse
Randi Tobberup
E-mail: rt@diaetist.dk
Anne Kahr Lysdal 

REDAKTIONSUDVALG
Jette Thomsen Fabricius 
Christian Antoniussen
Dorte Sunke Knudsen 
Kirsten Færgeman
Anne Marie Beck
Trine Klindt

Redaktør Anne W. Ravn
E-mail: redaktor@diaetist.dk

KALENDER ’21
Hold dig opdateret om arrangementer og kurser på www.kost.dk/fakd

Årsmøde, DSKE 2021
Tid: 7. maj 2021 
Sted og mødeform følger
Info: dske.dk

Årsmøde, FaKD 2021
Tid: 4. juni 2021 kl. 10.00-16.00
Info: kost.dk/fakd

Rehabilitation International World Congress 2021, “Moving Societies”
Tid: 7.-9. september 2021
Sted: Aarhus
Info: http://www.riglobal.org/ri-world-congress-2021

International Congress in Dietetics 2021
Tid: 1.-3. september 2021
Sted: Cape Town, Sydafrika
Info: icda2020.com

43rd ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism 
Dato: 11.-14. september 2021
Sted: Milano, Italien 
Info: espen.org

13th EFAD European Congress of Dietetics 
Tid: 22.-23.oktober 2021
Sted: Budapest, Ungarn
Info: efadconference.com

Diætisten i 2021
Vi vil gerne høre fra dig med dine ønsker til 
temaer, artikler og øvrige ideer eller dit eget 
bidrag til bladene i 2021. 
I forbindelse med samsending med Kost og 
Ernæringsforbundets blade udkommer Diæti-
stens seks numre i 2021 efter en foreløbig plan 
således:
nr. 169:  4. februar
nr. 170: 11. marts
nr. 171: 10. juni 
nr. 172: 16. september
nr. 173:  21. oktober
nr. 174:   9. december 
Deadline for tilsendelse af materiale er ca. syv 
uger før udgivelsen.

Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, at forældre giver 
D-vitamin til deres små børn hele året, indtil barnet fylder fire år, og ikke kun til 
to år som hidtil.

De nye D-vitamin-anbefalinger kommer i forlængelse af en undersøgelse fore-
taget af Kræftens Bekæmpelse i 2018, der viser, at knap hver femte dansker,  
der ikke tager vitamintilskud, har D-vitaminmangel om foråret.

Læs om projekt med D-vitamintilskud i et af de kommende blade.

Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at 
alle voksne og børn fra fire år tager 
et tilskud af D-vitamin i vinterhalv-
året fra oktober til april. 
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RESOURCE ® ULTRA
Med fokus på forbedrede behandlingsresultater

28 g 
protein*

3 g 
leucin*

450
kcal*

Resource® Ultra er en fødevare til særlige medicinske formål og skal 
anvendes under lægeligt tilsyn. Til ernæringsbehandling af patienter med 
sygdomsrelateret underernæring eller i ernæringsmæssig risiko.

Information til sundhedsfagligt personale
Nestlé Health Science,  Arne Jacobsens Allé 7, 2300 KBH S 

*pr. 200 ml

Resource® Ultra er en koncentreret 
ernæringsdrik med højt protein- og 
energiindhold. Drikken indeholder 
højkvalitativt protein med stor andel 
valleprotein (42 % valle, 58 % kasein), 
som er naturligt rig på den vigtige 
aminosyre leucin. Resource® Ultra 
fi ndes i fi re gode smagsvarianter og to 
forskellige størrelser – 125 og 200 ml.

NYHED!
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