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Velkommen 
til foråret!

Efter vel overstået påske er vi midt i perioden med de mange fridage og er

begyndt at drømme om sommer. Men vi kan og skal nå meget endnu, inden vi

kan tage badetøjet på. 

Det har været en god vinter med rigtig mange tiltag. Vi er nu i folden hos Falck

Health Care med en aftale, der sikrer at kliniske diætister kommer ind på mange

flere arbejdspladser – både private og offentlige. Det er blevet et helstøbt koncept

som FHC nu kan tilbyde – psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, massør, zonetera-

peuter – og kliniske diætister. Vi glæder os til det tværfaglige samarbejde, og

håber, at det bliver solgt til rigtig mange arbejdspladser.

Vi er også på vej til at styrke vores mangeårige samarbejde med Kræftens

Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse sætter i disse tider endnu større fokus på forebyggelse,

end de tidligere har gjort – især er øjnene rettet mod overvægt, og de deraf direk-

te affødte kræftsygdomme. Med den indgangsvinkel tog vi kontakt til Kræftens

Bekæmpelse. I første omgang vil vægten på samarbejdet rettes mod at sikre, at

de indlagte og færdigbehandlede kræftpatienter med behov for viden om

ernæring vil få et reelt tilbud. Senere må der så tages hånd om den primære fore-

byggelse. Et af FaKD’s mål er desuden at få kliniske diætister ud på landets 14

rådgivningscentre. For nuværende er den eneste mulighed i det regi, at der sid-

der en klinisk diætist på Kræftens Bekæmpelses telefonlinie – fire timer om ugen.

Kræftens Bekæmpelse vil endvidere meget gerne medvirke til videreuddannelse

af kliniske diætister – og der vil senere på året blive barslet med kurser direkte

relateret til kliniske diætister.

I modsætning til kræft er diabetes efterhånden et område, der er dækket godt ind

af kliniske diætister. Rigtig mange amter har ordninger, hvor det for patienten er

muligt at konsultere en klinisk diætist uden at være indlagt. Og vores behandling

af patienten er veldokumenteret og virkningsfuld. Dette temanummer af

”Diætisten” viser nogle gode vinkler af faget.

Selvom der er mange fridage her i foråret – er vi nok nogle stykker, som holder

det meste af en fridag den 14. maj også – det er en stor dag, hvor vi ikke skal

bekymre os om folkesundheden, men meget mere om folkeligheden…

Lisa Bolting Hansen
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Værs’go...ny appetitlig brochure 
om drikkeernæring fra Nutricia
Når appetitten er lille, er inspiration til hverdagens måltider af største

betydning.           På 16 sider giver vi serveringsforslag til ernæringsdrik-

ke fra Nutricia’s store sortiment. Brochuren er gratis og kan bestilles

Nutricia A/S • Rørmosevej 2 A • 3450 Allerød • Ordretelefon 7021 0709 • Ordrefax 4810 0900 •
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Glykæmisk index i blandede måltider
- et brugbart redskab?

GI opgives for enkelte fødevarer, men man

indtager ofte en kombination af flere føde-

varer, og lige siden GI blev introduceret

har der været en vedholdende diskussion

om, hvordan målte GI-værdier for enkelte

fødevarer opførte sig, når de blev indtaget i

blandede måltider. Fortalerne for GI har

foreslået, at GI for blandede måltider kan

forudsiges ved at opsummere GI-bidraget

fra hver enkelt indgående kulhydratkom-

ponent. Imidlertid har en række forskere

anført, at det er for simpelt, og at man er

nødt til at tage højde for påvirkningen fra

andre måltidskomponenter, herunder

makronæringsstoffer, som har afgørende

indflydelse på GI. 

Hvordan defineres og måles GI?
I 1981 introducerede David Jenkins og

hans medarbejdere i Canada GI som et

redskab til at klassificere kulhydrater ud

fra deres fysiologiske effekter i modsæt-

ning til tidligere klassificeringer baseret på

fysisk/kemisk egenskaber. Altså en opde-

ling af kulhydratrige fødevarer efter hvil-

ken effekt indtagelsen af disse havde på

det efterfølgende blodglukose-svar (1). 

GI bestemmes ved at måle størrelsen af

blodglukose-svaret (arealet under kurven)

efter indtagelse af nøjagtig 50 g kulhydrat

fra testfødevaren og efter indtagelse af

nøjagtig 50 g kulhydrat fra en reference-

fødevare (glukose eller hvidt brød).

Responset for testfødevaren sættes deref-

ter i forhold til responset for referenceføde-

varen. Ved at gange denne værdi med 100

fås GI for den pågældende fødevare (figur

1, side 6). Kulhydrater med et højt GI giver

altså en stor stigning i blodglukose. 

Skal GI for en fødevare måles rigtigt, er

der nogle kriterier, som skal opfyldes.

Fødevaren skal testes på mindst 6 perso-

ner, og referencen 3 gange på samme per-

son. Testen skal udføres om morgenen

efter mindst 10 timers faste, og blodsukke-

ret måles fastende og hhv. 15, 30, 45, 60, 90

og 120 min efter indtagelse. Hvis det er

diabetikere måles over 180 min. 

En omfattende samling af GI-værdier for

fødevarer kan findes i ”International table

of glycemic index and glycemic load valu-

es: 2002” (2).

Sammensatte måltider
Som beskrevet tidligere har der lige siden

lanceringen af begrebet været debat om

brugbarheden af GI, når vi taler om sam-

mensatte måltider. En lang række under-

søgelser har vist både for og imod (3,4), og

en del af tvisterne går bl.a. på forskellige

måder at udregne arealet under kurven,

altså om det er det totale areal eller kun

den del, som ligger over fasteniveauet og i

sidste tilfælde om såkaldt negative arealer

(under fasteniveau) skal ignoreres eller

trækkes fra. Det er altså ikke sådan lige til

for menig mand m/k at gennemskue

begrebet, men det skulle jo helst være

sådan, at de frembragte tabelværdier kan

bruges umiddelbart. 

En anden knast har været valget af målti-

der. De fleste studier har brugt det samme

grundmåltid, hvorfra de kun har udskiftet

en enkelt komponent. Kun et enkelt studie

har anvendt helt forskellige måltider. Vi

havde derfor sat os for at teste forudsige-

ligheden af GI i en række forskellige og

typiske europæiske morgenmåltider. I det

følgende vil jeg beskrive hovedtrækkene i

studiet, som kan læses i nær fremtid i

British Journal of Nutrition (5). 

Morgenmadsstudiet.
Vi udvalgte 13 forskellige morgenmåltider

med et bredt udsnit af brød (fransk, tysk,

finsk, engelsk) med forskellige kombinati-

oner af smør, ost og syltetøj, cerealier

(Kelloggs’ frosties, cornflakes, all-bran

regular, all-bran plus, havregryn), havre-

grød med æblemos (svensk) og mælke-

kaffe med kiks (italiensk). Reference-

måltidet bestod af hvidt brød. 

Alle måltider blev bygget op omkring 50 g

Begrebet Glykæmisk Index (GI) har i den senere tid fået

stor opmærksomhed bl.a. i medierne og gennem diverse

nye kost- og livsstilsbøger, og det bliver ofte fremstillet

som et nyt og revolutionerende middel til at kunne højne

befolkningens sundhedstilstand. 

TEMA

Af Anne Flint, ph.d. og lektor på Institut for 
Human Ernæring, KVL.
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kulhydrat med et forhold af andre kompo-

nenter svarende til normale måltids-sam-

mensætninger, altså mængden af mælk

blev f.eks. tilpasset mængden af cornflakes

etc. Dette betød, at de enkelte måltider

varierede i indhold af energi (1134-2990

kJ), fedt (3-42 g), protein (5-28 g) og kost-

fibre (1-24 g). Disse måltider blev testet af

28 unge, raske, normalvægtige mænd

under standardiserede forhold. 

Resultater – GI forudsigelig?
Det prædikterede GI for hvert måltid blev

udregnet som før nævnt som et vægtet

gennemsnit af de enkelte delkomponenters

bidrag. De målte værdier blev opgjort som

arealet under responskurven og over faste-

niveau. Begge dele som anbefalet af

FAO/WHO, 1998 (1). De prædikterede GI-

værdier varierede mellem 55 og 100 GI

enheder for de 13 måltider, mens de målte

varierede mellem 26 og 116 GI enheder.

Overensstemmelsen eller mangel på sam-

me kan ses i figur 2, og statistiske analyser

viste da også, at der ikke var nogen bety-

dende (signifikant) sammenhæng mellem

de forudsagte og de faktisk målte værdier i

dette forsøg. Hvorfor ikke? 

1) En forklaring kunne være, at nogen af

måltiderne havde et ret højt fedtindhold,

og GI konceptet er ment som et redskab til

at vurdere kulhydratrige fødevarer med. Vi

prøvede derfor at analysere måltider med

energi% fra kulhydrater på mindst 50 og 55

(hhv. 10 og 8 måltider ud af 13), men der

var stadig ingen sammenhæng. 

2) Problemer med at finde eksakte tabel-

værdier til at udregne prædikterede GI-

værdier ud fra. Selvom vi brugte den kilde,

som har samlet alle tilgængelige studier

med GI, var der stadig en del af vores pro-

dukter, som ikke var blevet testet på for-

hånd. Vi var derfor nødt til at bruge

den/de fødevare(r), som i tabellen kom

tættest på for de produkter, som ikke frem-

gik af GI-tabellerne, og det er selvfølgelig

en kilde til usikkerhed. Men det er på den

anden side det materiale, som menig mand

har adgang til. Alternativet er, at samtlige

fødevarer skal testes, før de kan indgå i en

vurdering af forudsigeligheden af GI i blan-

dede måltider, og det er selvsagt et enormt

og uophørligt arbejde. 

3) Selv for de produkter, som fandtes i

tabellen, kan der indenfor det samme pro-

dukt være stor variation af GI. Denne varia-

tion understreges af en nylig undersøgelse,

hvor 5 fødevarer (ris, spaghetti, brød, kar-

tofler og byg) blev distribueret fra centralt

hold (6) og disse identiske produkter blev

så testet i 7 erfarne GI-laboratorier rundt

om i verden. En forskel på over 30 GI-

enheder blev observeret for målinger på

ris og spaghetti!

Resultater – Andre måltidskom-
ponenter.
Vi forsøgte også at se om man kunne for-

udsige GI ud fra vægten og/eller indholdet

i morgenmåltidet (energi, energi-tæthed,

fedt, protein, kulhydrat E% og kostfibre).

Det viste sig, at energiindholdet alene eller

en kombination af fedt og protein var det,

som bedst forudsagde GI; begge dele for-

klarede nemlig 93% af variationen i det mål-

te GI. Jo større indhold af energi, fedt og

protein, jo lavere GI. Kulhydrat-E% alene

forklarede kun 80% af GI, og var direkte

korreleret til GI, dvs. jo større indhold af

kulhydrat, jo større GI. Dette stemmer fint

overens med en del tidligere studier

(7,8,9), som har observeret stærke inverse

sammenhænge mellem energi-, fedt- og

protein-indhold og GI, deraf bl.a. hele den-

ne debat. Samlet set tyder vores resultater

på, at portionsstørrelse og mængden af

fedt og protein betyder mere for GI end

selve kulhydratindholdet.

Resultater – GI og insulinæmisk
index (II).
Et af rationalerne bag GI var at man ønske-

de at kunne forudsige behovet for insulin.

Antagelsen om at der er en høj grad af

overensstemmelse mellem GI og det tilsva-

rende II testede vi også i dette måltidspro-

jekt. II udregnes helt analogt til GI som et

forhold mellem responset efter et testpro-

dukt og responset efter et referencepro-

dukt. Som det kan ses af figur 3, var der

også her meget store variationer mellem

målte GI- og II-værdier. For alle måltider

undtagen havregrød med æblemos var

insulin-responset (II) større end glukose-

responset (GI), og statistiske analyser

viste, at der ikke var nogen signifikant

sammenhæng mellem GI og II. 

Da nogle studier har vist, at mælk virker

særligt stimulerende på insulin-udskillel-

sen (10) lavede vi også analyserne uden

måltider med mælk, men det ændrede

ikke ved, at der ikke var en sammenhæng

mellem de to parametre. 

Fedt, protein og andre faktorers
betydning for GI og II.
Fedt er med til at gøre tømningshastighe-

den fra mavesækken til tarmen langsom-

mere, er med til at forme bindinger af sti-

velse og fedt i såkaldte komplekser i tar-

men og er desuden sammen med protein

med til at øge udskillelsen af tarmhormo-

ner. Nogle af disse hormoner giver en øget
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Figur 1. Beregning af GI. Arealet under kurven for reference-produktet udregnes (skraverede felt på venstre del af
figuren) og sættes til 100%. Arealet under kurven for test-produktet udregnes (skraverede felt på højre del af figu-
ren) og sættes i forhold til reference-produktets areal, her udgør dette 41%. Den stiplede horisontale linie viser
fasteniveauet for blodsukkeret.

Glukose (referenceprodukt) Spaghetti (testprodukt)

1 time                 2 timer 1 time                 2 timer
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insulinudskillelse. Disse effekter vil tilsam-

men være med til at gøre tilgangen af glu-

kose fra tarm til blodbane langsommere og

samtidig være med til at øge hastigheden

for blodglukosens forsvinden fra blodba-

nen. Dermed opstår også ubalancen mel-

lem GI og II ved indtagelse af sammensat-

te måltider.

Udover makronæringsstoffernes effekt på

GI har også andre faktorer betydning,

f.eks. fødevarernes fysiske form (f.eks.

hele versus revne gulerødder), produkter-

nes modenhed samt forarbejdelsen og til-

beredningen af disse. Desuden ved man, at

blodsukkerresponset efter et måltid påvir-

kes af stofskiftevirkningerne fra det forrige

måltid. Dette kaldes second meal-effekten,

og kan ikke opfanges i GI, som kun bygger

på måltider indtaget efter standardbetingel-

ser, f.eks. mindst 10 timers faste.

Konklusion
Som konklusion på vores studie må vi sige,

at almindelige mennesker, som jo lever

under ikke-standardiserede forhold, ikke

har mulighed for at forudsige, hvordan

enkelte fødevarer vil influere på deres per-

sonlige GI, når disse indtages som en del

af sammensatte måltider. Vores resultater

viser nemlig, at det er umuligt at forudsige

et måltids samlede GI ud fra tabelværdier,

men at det er nødvendigt at inddrage

andre aspekter af måltidet. Og slutteligt

kan man ikke sætte lighedstegn mellem

størrelsen af GI og behovet for insulin.

Dette studie har derfor været med til at

sætte et stort spørgsmålstegn ved anven-

deligheden af begrebet GI i forbindelse

med indtagelse af sammensatte måltider

og dermed også ved kostplanlægning.

afl@kvl.dk  ■
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Figur 2. Prædikterede og målte GI-værdier for 13 europæiske morgenmåltider.
Måltider er fra venstre til højre: Finsk brød m. smør og ost, tysk brød m. smør og ost,
hvidt brød m. smør og ost, italiensk mælkekaffe med kiks, hvidt brød m. smør, all bran
plus m. mælk, hvidt brød m. smør og syltetøj, havregryn m. mælk og sukker, frosties
m. mælk, all bran m. mælk, fransk brød m. smør og syltetøj, cornflakes m. mælk, hvidt
brød, havregrød m. æblemos. Hvidt brød er reference.

Figur 3. Målte GI- og II- værdier for 13 europæiske morgenmåltider.
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»Carbohydrate Counting« 
– en ny tendens i diabetesbehandlingen

Det kan være en metode til et mere fleksi-

belt madindtag. Det kan forebygge post-

prandiel hyperglykæmi og på den måde

kan det være en metode til en bedre gly-

kæmisk regulation.

Carbohydrate Counting vil direkte oversat

sige at tælle kulhydrater, og minder om

det man i Diabetesforeningens regi har

valgt at kalde kulhydratvariation.

Carbohydrate Counting er ikke nogen ny

vejledningsmetode hverken i USA eller i

Danmark. Første gang den er beskrevet i

litteraturen er umiddelbart efter insulins

opdagelse i 1921 (1). Men metoden har

fået fornyet interesse dels med baggrund

i DCCT-studiet (2), hvor Carbohydrate

Counting var 1 af 4 diætbehandlingstiltag,

som viste sig at have størst fleksibilitet og

størst effekt på outcome-målene og dels

med det stigende brug af de hurtigvirken-

de insulinanaloger og insulinpumpebe-

handling.

Carbohydrate Counting - hvorfor
og hvordan?

Carbohydrate Counting er baseret på de

videnskabelige undersøgelser, der viser at

kulhydrater er det, der primært påvirker

blodglukoseresponset og insulinbehovet. 

Baggrunden for at fokusere på mængden

frem for kvaliteten er meget forenklet

med udgangspunkt i mange af de studier,

der blev lavet tilbage i 80`erne. Der sam-

menlignede man diæter med identiske

mængder kulhydrat, men hvor fordelin-

gen af stivelse og sakkarose varierede, og

hvor der ikke kunne påvises forskel i

glykæmisk respons. Den Ameri-

kanske Diabetesforening (ADA)

anbefaler at fokus ligger på mæng-

den af kulhydrat frem for typen af

kulhydrat (3), og dette er også

anbefalingen i MTV rapporten om

behandlingen af type 2-diabetes (4).

Begge steder fremgår det, at kulhy-

drat og monoumættet fedt anbefales

at udgøre 60-70% af energien.

I forhold til at lære patienterne Carbo-

hydrate Counting opererer ADA og den

amerikanske diætistforening med tre

niveauer med progredierende kompleksi-

tet (1).

Niveau 1: Introduktion til kulhydrater,

hvor de findes, og hvordan de påvirker

blodglukosen. På dette niveau vil en diæt-

plan med fordeling af kulhydrater være et

godt redskab. Desuden vejledes i at vur-

dere kulhydratmængder udfra næringsde-

klarationer og at bruge variationslister.

Niveau 2: Fokus på sammenhænge mel-

lem kulhydratindtag, insulin og fysisk

aktivitet. Der vejledes i at bruge en form

for dagbog/logbog til at registrere oven-

nævnte i, og derigennem kunne lære og

forstå sammenhænge og kunne handle på

det.

Niveau 3: Dette niveau er det mest avan-

cerede niveau, og er primært målrettet

personen, der er i intensiv insulinbehand-

ling med måltidsinsulin eller har insulin-

pumpe. Her anvendes kulhydrat-insulinra-

tio til at beregne hvor meget hurtigvirken-

de insulin, der dækker en given mænge

kulhydrat.

Carbohydrate Counting er en vejledningsmetode, hvor

man forudsætter, at det primært er mængden af kulhy-

drat, der påvirker det postprandielle blodglukose.

Carbohydrate Counting bliver således en metode til at

kunne vurdere og justere bolusinsulin afhængig af 

kulhydratindtaget.

TEMA

Af Birgit Schelde, klinisk diætist, Med. Afd. M, 
Århus Sygehus, Århus Universitetshospital
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På alle niveauer er blodglukosemonitore-

ring essentielt i forhold til at opnå optimal

forståelse og regulation.

Kulhydrat-insulinratio
Registrering af kulhydratindtag, blodglu-

kose og fysisk aktivitet kan bruges til at

finjustere måltidsinsulinen til kulhydrat-

indtag og den fysiske aktivitet. Den direk-

te sammenhæng mellem bolusinsulin og

kulhydratindtag kan udtrykkes som en

kulhydrat-insulinratio.

I Diabetesforeningens materiale kan vi

finde en tommelfingerregel, der siger at

én enhed insulin svarer til 10 g kulhydrat.

Men med beregning af  en persons indivi-

duelle kulhydrat-insulinratio har vi en

mere præcis algoritme.

Forudsætningen for at kunne beregne en

persons kulhydrat-insulinratio er, at perso-

nen med type 1-diabetes har opnået nor-

male blodglukoseværdier, dvs. postprandi-

elt BG < 9.

ADA og den amerikanske diætistforening

anvender følgende algoritme:

1. Mål BG før måltidet (4-7mmol/l)
2. Tag måltidsinsulin og spis måltidet
3. Mål BG 2 timer efter måltidet. Hvis BG er

under 9 mmol/l kan du beregne din 
kulhydrat-insulinratio

Ex. 75g kulhydrat i måltidet 
5 enheder måltidsinsulin  

Kulhydrat-insulinratio:
1 enhed insulin til 15 g kulhydrat

Kulhydrat-insulinratioen kan ændre sig

over tid og bør vurderes løbende. Nogle

personer kan have brug for mere end én

ratio i løbet af dagen afhængig af graden

af insulinresistens, fysisk aktivitet og tids-

punkt på dagen (1). Hos mange ses et

øget insulinbehov om morgenen svarende

til mere insulin pr. gram kulhydrat.

Der findes diverse algoritmer til at bereg-

ne kulhydrat-insulinratioen. Bruce Bode

(5), som har en stor kohorte af insulin-

pumpebrugere tilknyttet hans klinik i

Atlanta, foreslår en algoritme med

udgangspunkt i vægten eller ”500-reglen”

(6), som også bruges herhjemme blandt

insulinpumpebrugere:

1. valg : Kulhydrat-insulin ratio 
= (1,3 x vægt, kg)/TDD

2. valg: Kulhydrat-insulin ratio 
= 500 divideret med TDD 

1 enhed insulin kan dække alt 
fra 5 til 25 g kulhydrat!

TDD: total daglig dosis insulin

Er der evidens for at bruge
Carbohydrate Counting i daglig
klinisk praksis?
Randomiserede kontrollerede interventi-

onsstudier, hvor Carbohydrate Counting

er anvendt som primær vejledningsmeto-

de har vist en 1-2% point reduktion i

HbA1c (2,7).

DAFNE studiet (dose adjustment for nor-

mal eating) (7) er et nyere studie, hvor

man har undersøgt om en mere fleksibel

og intensiv insulinbehandling med fokus

på kulhydratindtaget, ville betyde en bed-

re glykæmisk kontrol og større livskvali-

tet. 169 voksne personer med type 1-dia-

betes blev randomiseret til enten under-

visning med det samme eller seks måne-

der senere. Undervisningen forløb som et

fem dages kursus, hvor deltagerne blev

undervist af kliniske diætister i Carbohy-

drate Counting, og derved opnåede fær-

digheder til at justere på måltidsinsulinen

afhængig af deres kulhydratindtag. Efter

seks måneder sås en signifikant bedre

HbA1c hos gruppen, der havde fået

undervisning med det samme (gns. 8,4%)

sammenlignet med gruppen, der måtte

vente på undervisningen (gns. 9,4%)

(P<0,0001). Der sås ikke en større risiko

for hypoglykæmi, og interventionsgrup-

pen scorede markant højere i livskvalitet.

Ovennævnte studie er baseret på et pro-

gram fra Düsseldorf, hvor man i mange år

har praktiseret Carbohydrate Counting.

Her har man kunnet reducere HbA1c

med 1,5% points efter et år, og dette har

kunnet fastholdes 3-6 år efter undervis-

ning (8).

Også algoritmen baseret på insulinenheder

pr. gram kulhydrat er blevet evalueret.

Rabasa –Lhoret og medarbejdere har i et

mindre studie (9) evalueret effekten af en

diæt med et højt kulhydratindhold (55E%)

versus en diæt med et lavt kulhydratind-

hold (40E%) på insulinbehovet hos ni per-

soner med type 1-diabetes. Studiet var et

randomiseret crossover design, hvor delta-

gerne indtog de to diæter i hver 14 dage.

En tre dages kostregistrering viste, at kul-

hydratindtaget i de enkelte måltider kunne

variere fra 21-188 gram. Deltagerne fik

måltidsinsulin tilpasset deres kulhydratind-

tag i enheder pr. 10 g kulhydrat. Resultatet

var, at når måltidsinsulinen blev givet som

enheder/10 g kulhydrat, kunne det post-

prandielle blodglukose holdes konstant

(2,4 + 2,8 mmol/l) uanset et kulhydratind-

tag mellem 21-188 gram. Dette var uafhæn-

gigt af det glykæmiske indeks, fiber-, fedt-

og energiindholdet.

Carbohydrate Counting eller 
glykæmisk indeks?
Carbohydrate Counting fokuserer på

kvantiteten af kulhydrat, men det er ikke

ensbetydende med, at man ikke også bør

se på kvaliteten af kulhydrater. I de dan-

ske (10) såvel som i de europæiske (11)

rekommandationer anbefales kulhydrater

med lavt glykæmisk indeks (GI). I Dia-

betes Care diskuteres løbende for og

imod glykæmisk indeks som primær vej-

ledningsstrategi. ADA anerkender, at den

samme mængde kulhydrat kan give for-

skelligt glykæmisk respons, men at evi-
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densgrundlaget er for ringe til at anvende

GI som primær vejledningsstrategi. Der

er ingen tvivl om at vejlede udelukkende

udfra GI er kontroversielt. I sidste instans

vil det være patienten selv, der beslutter,

hvad han/hun har lyst til at spise, og

udfra resultaterne af blodglukosemålinger

afgør om det er den ene eller anden meto-

de, der giver det bedste resultat.

bsche@akh.aaa.dk ■
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Proteinreduceret diæt hos type 1-diabetikere med prog-
ressiv diabetisk nefropati - den kliniske diætists arbejdsindsats

Studier med såvel diabetikere og ikke dia-

betikere har vist at en reduktion i protein-

indtagelsen forbedrer overlevelsen og for-

sinker progressionen i nyresygdommen

(1,2).

For diabetespatienter med microalbuminu-

ri eller nefropati rekommanderes en ned-

sættelse af proteinindholdet i kosten (3). 

VORES STUDIE

Design
I fire år fulgte vi 82 type 1-diabetespatien-

ter med progressiv diabetisk nefropati.

Det var et prospektivt, randomiseret, kon-

trolleret studie, hvor vi sammenlignede

effekten af lav proteindiæt (LPD, 0,6 g

protein/kg/dag) med deres normale dia-

betesdiæt (NPD). Hver 3. måned blev der

målt en lang række parametre bl.a.

døgnurinnitrogen, hvorudfra deres protein-

indtagelse blev estimeret. Hver 6. måned

blev der udført GFR og patienterne

udfyldte tre dages 

kostregistrering, samme dage der blev

opsamlet døgnurin (4).

Diætistens metode
Kostregistreringsskemaet var designet så

hvert måltid blev registreret separat og i

detaljer med angivelse af gram eller dl for

hvert levnedsmiddel. Patienterne veje-

de/målte eller bedømte mængden, der

var spist og angav mængden på skemaet

for hvert levnedsmiddel. Patienterne blev

opfordret til at registrere løbende over

dagen og om aftenen gå skemaet igen-

nem, så alt blev husket. Ligeledes blev

patienterne opfordret til at registrere

både på arbejdsdage og fridage og ikke

ændre på maden, fordi de skulle registre-

re. Baseline skemaet blev udfyldt før

randomiseringen, så patienterne vidste

ikke på det tidspunkt, om de kom i LPD-

gruppen eller i NPD-gruppen. 

Ved besøget gennemgik den kliniske

diætist skemaet sammen med patienten,

måltid for måltid, så alle registreringer

igen blev bedømt, og evt. mis-

forståelser afklaret. Ved

meget sammensatte

måltider blev patien-

terne opfordret

til at ned-

skrive

opskriften og angive hvor meget af portio-

nen, der var blevet spist. Hvis der blev

anvendt færdigkøbt mad, blev de bedt om

at vedlægge varedeklarationen, og angive

hvor meget, der var blevet spist. Alle

mængder skulle angives som tilberedt,

dvs. den mængde der blev spist.

Til næringsberegning af skemaerne blev

brugt DANKOST-programmet i en versi-

on med oplysning om energiindhold i kJ,

kulhydrat, fedt og protein, samt aminosy-

rer indhold. 

NPD-gruppen blev opfordret til at spise

som sædvanlig, dvs. ikke at ændre på

deres mad. Ved besøget hver 6. måned

blev kostregistreringsskemaet gennem-

gået. Det blev kun kommenteret hvis ind-

tagelsen af protein havde ændret sig mar-

kant fra sidst, hvis deres spisevaner var

langt fra diabeteskostprincipperne, eller

hvis der var sket ændringer i parametre,

der gjorde anden diætintervention nød-

vendig, f.eks. forhøjede lipider.

I LPD-gruppen fik hver patient ud fra

baseline kostregistreringsskemaet udar-

bejdet en isokalorisk diætplan med protein-

indhold svarende til 0,6 gram protein pr.

kg. legemsvægt. Hver patient fik individu-

el vejledning ud fra diætplanen, og hvor

det var muligt sammen med familien. For

de patienter, der var i arbejde, foregik dis-

se samtaler om aftenen hjemme hos pati-

enten, også for at hele familien kunne del-

tage. En måned efter første vejledning

blev det fulgt op pr. telefon. Diætplanen

blev løbende justeret i forhold til patien-

ternes ændrede behov.

Patienterne blev vejledt i monitorering af

proteinindtag, og der blev bl.a. udarbejdet

Diætbehandling er en af hjørnestenene i behandling af

Diabetes Mellitus og dermed forebyggelsen af senkompli-

kationer. Reduktion af kostens proteinindhold og effek-

ten på nyrefunktionen hos diabetikere, har været disku-

teret meget igennem årene.
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materiale med protein ombytningslister,

som blev indtalt på bånd til blinde patien-

ter.

Ligeledes blev der vejledt i problemer

omkring måltidsammensætning og tilbe-

redning af maden. Samt i indkøb og spis-

ning uden for hjemmet. Der blev sat mål

for proteinindtagelsen for hver enkelt pati-

ent, og for hvordan det kunne opnås.

Ved besøget hver 3. måned blev der indi-

viduelt talt med patienten og evt. pårøren-

de. Det var muligt at give patienten feed-

back på viden og færdigheder omkring

protein og variation i maden. Der blev talt,

om hvordan målet for proteinindtagelse

blev opfyldt og motivationen til at fortsæt-

te opretholdt. 

Ved besøget hver 6. måned blev det

udfyldte kostregistreringsskema gennem-

gået og fortolket med hensyn til protein-

indhold. Her kunne diætisten give en kon-

kret feedback på proteinindtagelsen og på

patienternes viden om protein og måltid-

sammensætning. Ligeledes blev der talt

motivation og vedholdenhed.

Hvis der var sket ændringer i parametre,

der gjorde anden diætintervention nød-

vendig, blev der også talt med patienten

om det. Det kunne være vægttab eller for-

højede lipider. 

Alle patienter i LPD-gruppen fik udleveret

calcium tabletter. (Lube calcium med D-

vitamin) og blev anbefalet at tage to tab-

letter om dagen svarende til 500 mg calci-

um og 5 mg D3-vitamin.

De patienter, der havde en høj indtagelse

af mælk, og ikke ville undvære at drikke

mælk, blev tilbudt proteinfattig mælk

(Lopofrin PKU-mælk, fra Nutricia). Det

blev udleveret til patienterne i hele perio-

den. Proteinindholdet i almindelig let-

mælk er 3,5 gram pr. 100 ml. og i Lopofrin

PKU-mælk 0,4 gram pr. 100 ml.

For bedre compliance til den proteinredu-

cerede diæt, gav vi patienterne tilbud om

at få leveret et brød med reduceret

proteinindhold. Brødet bestod af halvt

almindelig mel og halvt Lavprotein Mix,

fra Semper Nutrition. Der blev fremstillet

rugbrød og boller med et proteinindhold

på ca. halvdelen af det der er i almindelig

rugbrød og boller.

Brødet blev produceret af den lokale

bager efter speciel opskrift, udarbejdet af

køkkenpersonalet på Steno Diabetes

Center. Brødet blev leveret til Steno

Diabetes Center og efter patienternes

bestilling pakkede den kliniske diætist

brødet, hvorefter det blev kørt ud til pati-

enterne af medicinstuderende.

En meget stor del af den kliniske diætists

tid gik med beregning af kostregistre-

ringsskemaerne og indtastning af data.

Det var tidsrøvende at holde styr på ske-

maerne, og på om alle havde afleveret og

udfyldt det. Det var fx. nødvendig med

opfølgning til de patienter, der ikke lige

havde det med, at sørge for det nu blev

sendt, og efterfølgende tale med patienten

om registreringen. For hele studieperio-

den drejer det sig om 616 kostregistre-

ringsskemaer. 

Der gik også meget tid med brevveksling

og telefonkontakt omkring resultaterne af

deres proteinindtagelse og om brødleve-

ringen.

Der blev oprettet en “diætist LPD-journal”,

som arbejdsredskab for den kliniske

diætist. Her blev alle kontakter med pati-

enterne noteret ned, samt alle relevante

prøvesvar, og de aftaler, der blev indgået

med patienterne, blev noteret. 

Motivationsskabende 
undervisning
LPD-gruppens kostregistreringsskemaer

blev beregnet kort tid efter besøget.

Resultatet af døgnurin proteinudskillelsen

blev ligeledes beregnet, og for hver enkelt

patient indtastet i en kurve. Begge resulta-

ter blev sendt til patienten sammen med en

kommentar om værdierne. Hvis protein-

indtagelsen var langt fra målet, blev følge-

brevet mere udførligt omkring de ændrin-

ger, der skulle til for at opnå målet og den

kliniske diætist ringede efterfølgende til

patienten for yderligere samtale. 

Tre gange i forløbet blev der holdt aften-

møder for LPD-gruppens deltagere og
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pårørende. Her blev der undervist af læge

og kliniske diætist i diabetisk nyresygdom

og opnåelse af målet for proteinindtagel-

se. Møderne foregik i dialog med delta-

gerne, og der var rig lejlighed til indbyr-

des snak. Der blev serveret mad, der

opfyldte målet for proteinindhold, og

opskrifterne blev udleveret.  

Alt personale, der kom i kontakt med pati-

enterne, når de var på besøg, blev under-

vist i proteinreduceret diæt så de kunne

medvirke til at motivere patienterne.

Fra starten af projektet blev der til alle i

LPD-gruppen indkøbt en wok pande og

en kogebog. Mad fremstillet i en wok

giver variationsmulighed i middagsma-

den, hvor det samtidig er let at reducere

mængden af kød og fisk, og øge kulhy-

dratindholdet. 

Løbende i projektperioden blev deltagerne

suppleret med opskrifter, både opskrifter

på frokostmad, mellemmåltider og mid-

dagsmad, wok retter og andre middagsret-

ter med mindre protein. Især omkring høj-

tiderne blev der fokuseret på traditionelt

mad med mindre proteinindhold.

Opskrifterne blev tilpasset sæsonens råva-

reudbud og størrelsen af familien.

Der blev udarbejdet en mappe med mate-

riale omkring protein, mad og diabetes,

som patienterne kunne søge oplysninger

i, når de tilbragte en halv dag til under-

søgelse. Den var ment som en fælles map-

pe, hvor patienterne kunne komme med

input og gode råd til hinanden. Det lykke-

des dog ikke at få ret mange patienter til

at komme med andet end opskrifter.

Resultater
Ved baseline var proteinindtagelsen i

NPD-gruppen 1,04 g protein/kg/dag. og i

LPD-gruppen 0,97 g protein/kg/dag.

I follow up perioden var der, som forven-

tet, ingen ændring i NPD-gruppens pro-

teinindtagelse, medens LPD-gruppen

reducerede proteinindtagelsen til 0,89 g

protein/kg/dag. En beskeden reduktion

trods intensiv diætist support i de fire år.

Hovedbudskabet i vores studie var den

signifikante forskel på overlevelse i de to

grupper. Død eller nyredød forekom hos

27% af patienterne i NPD-gruppen og hos

10% i LPD-gruppen. Konklusionen var, at

selv en moderat proteinrestriktion kan

bedre prognosen for type 1-diabetes pati-

enter med progressiv diabetisk nefropati.

Studiet har haft til følge, at vi på Steno

Diabetes Center nu vejleder alle vores

patienter, der får stillet diagnosen

diabetisk nyresygdom i en reduktion af

kostens proteinindhold. Vejledningen

tager udgangspunkt i en kostanamnese,

hvor patientens proteinindtagelse vurde-

res, og vi giver enkle råd om hvor og

hvad, der kan ændres.

etl@steno.dk ■
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Steno-2 studiet

Steno-2 studiet sammenlignede effekten

af en målrettet, intensiv, multifaktoriel

intervention med inten-

siveret livsstilsun-

dervisning

(kost, motion

og rygevaner)

med konventi-

onel behand-

ling af en ræk-

ke risikofaktorer

for kardiovasku-

lær sygdom

hos patienter

med type 2-diabetes og

mikroalbuminuri.

Materiale og metoder 
Det primære endepunkt i denne åbne,

parallelle undersøgelse var et kombineret

endepunkt bestående af kardiovaskulær

død, ikke-fatalt myokardieinfarkt, ikke-

fatal apoplexia cerebri, revaskularisering

og amputation. 80 patienter blev randomi-

seret til konventionel behandling i hen-

hold til gældende danske retningslinier,

og 80 til intensiv behandling bestående af

en trinvis implementering af livsstilsæn-

dringer samt farmakologisk behandling af

bl.a. hyperglykæmi, hypertension, dyslipi-

dæmi og mikroalbuminuri.

Resultater

I interventionsperioden på gennemsnitlig

7,8 år var faldet i hæmoglobin A1c, systo-

lisk og diastolisk blodtryk, fasteværdier af

serum total-kolesterol og triglycerid samt

døgnurinalbuminudskillelse signifikant

lavere i den intensivt behandlede gruppe.

Patienterne i denne gruppe havde ligele-

des en signifikant lavere forekomst af kar-

diovaskulær sygdom (hazard ratio 0,47

(95 % konfidensinterval 0,24 - 0,73)),

nefropati (0,39 (0,17 – 0,87)), retinopati

(0,42 (0,21 – 0,86)) og autonom neuropati

(0,37 (0,18 – 0,79)).

Konklusion 
En intensiv, målrettet intervention mod

flere samtidig forekommende risiko

faktorer hos patienter med type 2-diabetes

og mikroalbuminuri reducerer risikoen

for kardiovaskulær samt mikrovaskulær

sygdom med omkring 50%.

Baggrund
En væsentlig årsag til morbiditet og

omkostninger ved type 2-diabetes er den

forhøjede incidens af hjertekarsygdom.

Risikoen for senkomplikationer stiger

med antallet af modificerbare risikofakto-

rer som f.eks. hyperglykæmi, hypertensi-

on og dyslipidæmi. Nylige randomiserede

undersøgelser har vurderet effekten af

intensiv intervention mod forskellige risi-

kofaktorer enkeltvis og har fundet gavnli-

ge effekter mod makrovaskulær såvel

som mikrovaskulær sygdom i nyrer, øjne

og nerver. På baggrund af disse studier

anbefales en intensiv multifaktoriel

behandling af flere samtidig forekommen-

de risikofaktorer til trods for, at effekten

heraf aldrig er valideret i langtidsstudier.

Som følge heraf var formålet med Steno-2

studiet at undersøge effekten på kardiova-

skulær sygdom af en intensiv, multifakto-

Intensiv multifaktoriel behandling reducerer forekomsten

af kardiovaskulær sygdom hos patienter med type 2-dia-

betes.
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Tabel 1. Behandlingsmål for den konventionelt behandlede 
og den intensivt behandlede gruppe

Konventionel behandling Intensiv behandling

1993-1999 2000-2001 1993-1999 2000-2001

Daglig energiindtagelse

Kulhydrat (E%) 50-55 50-55 50-55 50-55

Protein (E%) 15 15 15-20 15-20

Fedt (E%) 30-35 30-35 30 30

Motion Regelmæssig 30 min. 30 min. 30 min.
X 5 ugentligt X 5 ugentligt X 5 ugentligt

Rygning Rygestop Rygestop Rygestop Rygestop

Biokemiske variable

Systolisk blodtryk (mm Hg) <160 <135 <140 <130

Diastolisk blodtryk (mm Hg) <95 <85 <85 <80

Hæmoglobin A1c (%) <7.5 <6.5 <6.5 <6.5

Faste serum total kolesterol (mmol/l) <6.5 <5.0 <5.0 <4.5



riel behandling bestående af såvel livs-

stilsmodifikation samt polyfarmakologisk

behandling af flere samtidigt forekom-

mende risikofaktorer hos patienter med

type 2-diabetes sammenlignet med kon-

ventionel behandling af disse risikofakto-

rer.

Metoder
Patienter og design:

Studieprotokollen specificerede to hoved-

analyser, en mikrovaskular analyse med

udvikling af diabetisk nefropati som det

primære endepunkt efter fire års interven-

tion og en makrovaskulær analyse efter

otte år med et kombineret endepunkt for

kardiovaskulær sygdom som den pri-

mære analyse. Resultaterne af den mikro-

vaskulære analyse er tidligere publiceret

med detaljerede oplysninger om studiets

design samt patientsammensætning ved

studiets start (1,2). 

80 patienter med type 2-diabetes og

mikroalbuminuri blev randomiseret til

konventionel behandling af multiple risi-

kofaktorer i henhold til danske rekom-

mandationer (revideret 2000) (tabel 1,

figur 1). Denne behandling foregik pri-

mært i almen praksis, men med mulighed

for at henvise til viderebehandling hos

specialister. Øvrige 80 patienter blev ran-

domiseret til intensiv, multifaktoriel

behandling givet af et diabetes team

(læge, sygeplejerske, klinisk diætist) ved

Steno Diabetes Center. Patienter i den

intensivt behandlede gruppe gennemgik

en intensiv behandling med fokus på livs-

stilsændring, samt polyfarmakologisk

behandling og blev gennemsnitligt set

hver tredje måned gennem opfølgningspe-

rioden på 7,8 år. Ingen af patienterne i

den konventionelt behandlede gruppe

blev behandlet af projektgruppen.

Non-farmakologiske interventioner i

den intensivt behandlede gruppe: 

Kostinterventionen bestod i en individuel

og gruppebaseret behovsundervisning

med primært fokus på fedtstof- og kulhy-

dratindtagelse. Kostændringerne blev

introduceret trinvist med personlige indi-

viduelle fastsatte mål baseret på risikopro-

fil. Der blev anvendt relevante pædagogi-

ske undervisningsteknikker, som eksem-

pelvis modellerne Empowerment og

Stages of Change for at opnå den optimale

livsstilsændring (3). 

Kostsammensætningen blev vurderet på

baggrund af diæthistoriske interviews og

beregnet på edb-programmet Dankost©.

Målet for kost var en daglig fedtenergi-

procent under 30%, og et indtag af mættet

fedt mindre end 10% af den daglige ener-

giindtagelse. Det blev fokuseret på det

kvalitative indtag af fedtsyrer (højt indtag

af umættede) og på at øge det daglige ind-

tag af grøntsager og fisk. Alle 160 patien-

ter blev før randomiseringen vejledt i

basale diabeteskostprincipper. I den inten-

sivt behandlede gruppe fik patienterne

herefter kontinuerligt individuelle

og/eller gruppekonsultationer. I løbet af

det første år blev der hos alle patienter i

den intensivt behandlede gruppe gennem-

ført seks diætist konsultationer per pati-

ent. Herefter blev hyppigheden individua-

liseret, men med det overordnede mål at

se patienterne mindst fire gange årligt.

De tre første konsultationer var individu-

elle konsultationer, hvor patientens risiko-

profil blev diskuteret og personlige mål

for diæt, motion og rygeophør blev fast-

lagt og modificeret i samråd med patien-

ten. De følgende to konsultationer blev

givet som gruppekonsultationer med op

til 20 deltagere inklusive ægtefæller.

Emnerne var diæt, motion og rygevaner

kombineret med en diskussion om hold-

ninger, tro og vaner til livsstilsændring.

Emnerne for undervisningen var
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Flow-chart af Steno-2 studiet.

Tre patienter udgik af undersøgelsen i løbet af interventionsperioden. To patienter i den konventionelt

behandlede gruppe stoppede efter henholdsvis 0,4 og 4,7 års opfølgning, mens patienten i den intensivt

behandlede gruppe stoppede efter 3,2 år.

CVD = kardiovaskulær sygdom

Figur 1.



TEMA

behovsorienteret og blev så vidt muligt

introduceret trinvist. Som det første trin

blev patienterne rådet til at udskifte de

fedtholdige levnedsmidler med fedtfattige

og simple kulhydrater med komplekse

kulhydrater. Det andet trin var at reduce-

re portionsstørrelserne, og det tredje trin

var introduktion af nye madvarer og tilbe-

redningsmetoder. Det sidste og fjerde trin

i uddannelsesprocessen var at lære patien-

terne at forudsige og monitorere effekter-

ne af kostindtag/ændringer via deres

blodglukose.  

Motion af let til moderat intensitet i

mindst 30 minutter blev anbefalet tre til

fem gange per uge, og alle rygere og

deres ægtefæller blev tilbudt deltagelse i

rygestop-kurser. 

Endepunkter: 

Biokemiske markører og klinisk målinger

blev foretaget hver tredje måned i den

intensivt behandlede gruppe.

Endepunktsundersøgelser for makro- og

mikrovaskulær sygdom såvel som bioke-

misk og klinisk status blev bestemt efter

fire og otte års intervention i begge

behandlingsgrupper. 

Det primære endepunkt var et kombine-

ret endepunkt bestående af kardiovasku-

lær død, ikke-fatalt myokardieinfarkt, ko-

ronar bypass operation, perkutan koronar

intervention, ikke-fatal apoplexia cerebri,

iskæmisk amputation eller revaskularise-

ring på grund af perifer aterosklerose.

Alle endepunkter blev bedømt af en uvil-

dig endepunktskomite uden viden om

patientens randomisering. Sekundære

endepunkter var incidensen af diabetisk

nefropati og udvikling eller progression af

diabetisk retinopati eller neuropati som

beskrevet i detaljer tidligere (1).

Resultater
De to behandlingsgrupper var sammenlig-

nelige ved projektstart (1,2).

Gennemsnits-alderen var 55,1 år.

Ændringer i livsstil samt kliniske og bio-

kemiske variable for de to grupper i den

gennemsnitlige interventionsperiode på

7,8 år (interval 6,9 – 8,8) er vist i tabel 2. 

De to grupper adskilte sig signifikant for

HbA1c, fasteværdier af plasma glucose og

serum lipid koncentrationer, systolisk og

diastolisk blodtryk samt døgnurinalbu-

minudskillelse. Adskillelsen mellem grup-

perne blev opretholdt i hele opfølgnings-

perioden (2).

Der forekom i alt 118 kardiovaskulære

hændelser i interventionsperioden. 85

hændelser blandt 35 patienter i den kon-

ventionelt behandlede gruppe (44%) sam-

menlignet med 33 hændelser hos 19 pati-

enter i den intensivt behandlede gruppe

(24%) (figur 2).

Diskussion
Steno-2 studiet viser, at en målrettet,

intensiveret intervention mod flere samti-

digt forekommende risikofaktorer gen-

nem 7,8 år reducerer risikoen for kardio-

vaskulær sygdom hos patienter med type

2-diabetes og mikroalbuminuri. Den fort-

satte divergens af hændelseskurverne for

det primære endepunkt sandsynliggør, at

en fortsat intervention vil forbedre prog-

nosen yderligere. Risiko reduktionen for

nefropati, retinopati og autonom neuropati
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Tabel 2. Ændringer i kliniske, adfærdsmæssige samt biokemiske variable 
ved afslutning af interventionsperioden

Konventionel gruppe Intensiv gruppe P

(n=63) (n=67)

Klinisk

Body mass index (kg/m2)*

Mænd 0.4 (0.4) 0.7 (0.4) 0.61

Kvinder 1.3 (1.3) 2.3 (1.2) 0.29

Omkreds talje (cm)*

Mænd 4 (2) 3 (1) 0.23

Kvinder 5 (5) 6 (3) 0.81

Omkreds hofte (cm)*

Mænd 2 (1) 0 (1) 0.14

Kvinder -1 (3) 5 (4) 0.048

Systolisk blodtryk (mm Hg)* -3 (3) -14 (2) <0.001

Diastolisk blodtryk (mm Hg)* -8 (2) -12 (2) 0.006

Ryger aktuelt (n) -6 -5 0.73

Daglig energiindtagelse

Energi (kJ)† -182 (-15506 – 4179) -238 (-6738 – 4360) 0.33

Protein (%energi) 1.1 (0.4) 1.6 (0.4) 0.56

Alkohol (%energi) 0.9 (0.9) -0.5 (1.1) 0.82

Fedt (%energi) -6.8 (0.9) -10.4 (0.9) <0.001

Mættede fedtsyrer (%energi) -4.4 (0.4) -6.9 (0.5) <0.001

Motion (min per uge)† 0 (-720-630) 30 (-480-750) 0.38

Biokemisk

Faste blod glukose (mg/dl)*  -1.0 (0.6) -2.9 (0.4) <0.001

Hæmoglobin A1c (%)* 0.2 (0.3) -0.5 (0.2) <0.001

Faste serum triglycerid (mmol/l)* 0.1 (0.5) -0.5(0.2) 0.015

Faste serum total kolesterol (mmol/l)* -0.1 (0.2) -1.3 (0.1) <0.001

Faste serum LDL-kolesterol (mmol/l)* -0.3 (0.1) -1.2 (0.1) <0.001

Faste serum HDL-kolesterol (mmol/l)* 0.17 (0.03) 0.16 (0.04) 0.90

* gennemsnit (SE)

† median (interval)



efter fire års intervention blev opretholdt

på samme niveau efter otte års interventi-

on (1).

Den observerede absolutte risikoredukti-

on på 20% er højere end i tidligere publi-

cerede studier, der har interveneret mod

en enkelt risikofaktor i form af henholds-

vis hyperglykæmi, hypertension eller

dyslipidæmi. Intensiv behandling af

hyperglykæmi hos patienter med nydiag-

nosticeret type 2-diabetes i United

Kingdom Prospective Diabetes Study

(UKPDS) resulterede i en grænsesignifi-

kant (p=0,052) absolut risikoreduktion på

3% for myokardieinfarkt ved en forskel i

HbA1c på 0,9% over en ti-årig opfølgnings-

periode, mens der ikke blev observeret

forskel for andre makrovaskulære ende-

punkter.

Steno-2 studiet har væsentlig betydning

for den fremtidige behandling af type 2-

diabetes. En fokuseret multifaktoriel inter-

vention med hyppig motiverende patient-

undervisning, stramme behandlingsmål

og individuel risikovurdering bør tilbydes

type 2-diabetes patienter i høj risiko (4).

info@maiken-beck.dk ■
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Kaplan-Meier plot af tid til første kardiovaskulære hændelse i den konventionelt behandlede 

og den intensivt behandlede gruppe.

Figur 2



Ny MTV-rapport om type 2-diabetes

Type 2-diabetes, og ikke mindst de kom-

plikationer, der kan følge med sygdom-

men, udgør en stor udfordring for det

danske sundhedsvæsen. 

Der estimeres at være mellem 100.000 og

150.000 danskere med konstateret type 2-

diabetes, og det vurderes, at lige så man-

ge har type 2-diabetes uden at vide det.

Sygdommen er i hastig fremmarch, og

det anslås, at der hvert år kommer mel-

lem 10.000 og 20.000 nye type 2-diabetike-

re til. I Danmark skyldes væksten i antal-

let af type 2-diabetikere primært usund og

inaktiv levevis og en voksende ældrebe-

folkning. 

Diabetessygdommen kan i sig selv give

generende symptomer som tørst, øget

vandladning og vægttab. Den væsentligste

årsag til, at diabetes er en samfundsmæs-

sig stor og omkostningstung sygdom, er

imidlertid, at sygdommen kan lede til dia-

betiske komplikationer, som kan have

meget alvorlige konsekvenser for patien-

tens sundhedstilstand. Diabetiske kompli-

kationer kan fx være hjerte-karsygdom-

me, diabetisk øjensygdom og nyresyg-

dom. 

På denne baggrund har Center for

Evaluering og Medicinsk Teknologi-

vurdering (CEMTV) gennemført en medi-

cinsk teknologivurdering (MTV) af diag-

nostik, screening og behandling af type 2-

diabetes. 

Rapporten henvender sig til beslutningsta-

gere, der skal tilrettelægge en samlet stra-

tegi for opsporing, diagnostik og behand-

ling af type 2-diabetes. Herudover henven-

der rapporten sig til de faggrupper, som

varetager den daglige omsorg for patien-

ter med type 2-diabetes samt til patienter,

patientforeninger og andre med interesse

for området. Her følger et kort resumé af

rapportens hovedkonklusioner og anbefa-

linger. 

Rapportens struktur
MTV-rapporten beskæftiger sig med fem

områder i behandlingen af patienter med

type 2-diabetes:

■ Diagnostik

■ Screening og opsporing 

■ Non-farmakologisk behandling 

■ Farmakologisk behandling 

■ Diagnostik og screening for senkompli-

kationer 

Rapporten belyser disse emner i separate

kapitler, som hver især udgør en medi-

cinsk teknologivurdering. Rapporten kan

derfor siges at indeholde fem MTV’er, og

disse kan, om nødvendigt, læses uafhæn-

gigt af hinanden. Hvert kapitel rummer

således en belysning af dokumentationen

for de enkelte interventioner samt de pati-

entmæssige, organisatoriske og økonomi-

ske konsekvenser af disse.

Inden for hvert af disse kerneområder

giver rapporten evidensbaserede anbefa-

linger til konkrete tiltag, som projektgrup-

pen ud fra en samlet betragtning finder vil

være hensigtsmæssige for at forbedre dia-

betesomsorgen i Danmark.

Organisering af diabetesbehand-
lingen
Sundhedsstyrelsen udgav i 1994 en rede-

gørelse vedrørende diabetesbehandlingen

i Danmark. I redegørelsen var konkrete

anbefalinger til en hensigtsmæssig organi-

sering af diabetesomsorgen. Der er i 2003

fortsat variation i amternes efterlevelse af

disse anbefalinger. 

Det er derfor en helt overordnet anbefa-

ling fra projektgruppen, at der bruges

kræfter på en ensartet organisation og

struktur, som sikrer sammenhængende

patientforløb med løbende kon-

troller og dermed en kontinu-

erlig opfølgning på det

enkelte patientforløb.

Dette kan kun gøres

med en velstruktu-

reret koordinering

og et tæt samarbej-

de mellem primær-

og sekundærsektoren

og på tværs af amter.

Projektgruppen vurderer,

at en velfungerende

organisering af

diabetesomsorgen er

nødvendig for, at de kon-

Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

udgav den 23. september 2003 den imødesete MTV-rap-

port om type 2-diabetes. Rapporten udgør et vigtigt

beslutningsgrundlag for en forbedring af omsorgen for

patienter med type 2-diabetes. 
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Af Niels Würgler Hansen, projektleder på MTV-projektet om type 
2-diabetes og Lisbet Knold, akademisk medarbejder, Center for
Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering i Sundhedsstyrelsen
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krete tiltag vedrørende screening, diagno-

stik og behandling, som rapporten anbefa-

ler, kan få effekt. 

Rapportens hovedkonklusioner
og anbefalinger
Nedenfor er rapportens væsentligste kon-

klusioner og anbefalinger anført i over-

skrifter. 

■ Det kan ikke anbefales at indføre

populationsbaseret screening for

type 2-diabetes (screening i en

befolkning uden erkendte sympto-

mer på type 2-diabetes). I stedet

bør der fokuseres på en intensive-

ring af den kliniske case-finding i

almenpraksis. Der er ikke sikker

dokumentation for, at populationsbase-

ret screening forbedrer prognosen,

dvs. reducerer risikoen for diabetiske

komplikationer. Desuden vil det koste

ca. 140 mio. kr. at gennemføre én popu-

lationsbaseret screening af 40-70-årige

svarende til en omkostning pr. fundet

type 2-diabetespatient i den første

screeningsrunde på 3.500-7.000 kr.

Denne omkostning vil ved efterfølgen-

de screeningsrunder stige op til ca.

seks gange ovenstående beløb, da man

vil finde betydeligt færre patienter.

■ Type 2-diabetes-patienter

med åreforkalkningssygdom

og/eller øget udskillelse

af æggehvidestoffer i

urinen bør tilbydes en

individualiseret

intensiv poly-

farmakologisk

behandling: Type

2-diabetes-patienten

har ofte flere samtidige risi-

kofaktorer for udvikling

af sendiabetiske kom-

plikationer. 

Der er evidens for, at

denne type diabetes-

patienter bør tilbydes en individualise-

ret intensiv polyfarmakologisk behand-

ling. Sundhedsøkonomiske beregnin-

ger af omkostningerne viser, at ind-

føres behandlingen til den anbefalede

patientgruppe i et systematisk omfang,

hvor alle patienter behandles med alle

lægemidler og i den dosis, der tilrådes

efter den videnskabelige evidens, vil

den årlige meromkostning være ca. 630

mio. kr. I et realistisk omfang, hvor der

fx tages hensyn til, at ikke alle patienter

tåler, ønsker eller magter at tage flere

lægemidler samtidigt, og hvor man

antager, at den nødvendige organisati-

on er på plads, vil den tilsvarende årlige

meromkostning være ca. 250 mio. kr.

Hertil kommer etableringsomkostnin-

ger på 7-18 mio. kr. for begge scenarier.

■ Det anbefales at iværksætte syste-

matisk screening af type 2-diabet-

es-populationen for diabetisk øjen-

sygdom (diabetisk retinopati) med

fundusfotografering: Studier viser, at

mellem 9 og 46% af patienter med ny-

diagnosticeret diabetes har diabetisk

øjensygdom. Der er god evidens for, at

synstruende diabetisk øjensygdom kan

erkendes ved screening, og her mest

sikkert med fundusfotografering.

Sundhedsøkonomiske beregninger

viser, at screening for diabetisk øjen-

sygdom vil indebære en nettobesparel-

se for samfundet, samtidig med at pati-

enternes livskvalitet forbedres. 

■ Konkrete anbefalinger vedrørende

non-farmakologisk behandling af

type 2-diabetes er vanskelige at

give, for selvom type 2-diabetes

betragtes som en livsstilssygdom,

er evidensen for blivende værdi af

livsstilsændringer (kostændringer,

vægttab, motion, rygestop), under-

visning og hjemmemåling af blod-

glukose beskeden: Med dette in men-

te anbefales det, at fedtfattig kost med

lavt kalorieindhold med henblik på

vægttab, regelmæssig motion og ryge-

ophør udgør et basistilbud i al behand-

ling af type 2-diabetes, at hjemme-

måling af blodglukose integreres i den

øvrige non-farmakologiske egenom-

sorg, at patienter får regelmæssig fod-

terapi, anvender specialsko og indlægs-

såler samt tilbydes undervisning.

Da værdien af den non-farmakologiske

behandling af type 2-diabetes er så dårligt

beskrevet, er der et stort behov for viden-

skabelige undersøgelser indenfor områ-

det. Det anbefales derfor, at der tages ini-

tiativ til veldesignede, tilstrækkeligt store

og økonomisk velfunderede, danske

multicenterundersøgelser af værdien af

non-farmakologisk behandling. 

Rapporten kan downloades gratis i PDF-

version fra CEMTVs hjemmeside

www.cemtv.dk eller købes for 150 kr. hos

Sundhedsstyrelsens publikationer, 

Schultz Information, Albertslund, 

tlf.: 70 26 26 36, 

e-mail: schultz@schultz.dk ■
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Fyns DiabetesDataBase = FDDB
- en kvalitetssikringsdatabase for diabetesbehandlingen i Fyns Amt

Hvad er Shared Care
Shared Care betyder “delt behandling”.

Betegnelsen dækker over en fælles anven-

delse af databasen, der muliggør et samar-

bejde omkring diabetesbehandlingen mel-

lem diabetesambulatorierne på sygehuse-

ne, den praktiserende læge og på sigt den

enkelte diabetiker.

Hvad er Fyns DiabetesDataBase,
FDDB
FDDB skal sikre kvaliteten i behandlin-

gen og samarbejdet mellem den praktise-

rende læge og andre behandlere i sund-

hedsvæsenet. Netværket giver den prakti-

serende læge og diabetesbehandlerne på

sygehusene bedre mulighed for at styrke

og sikre et godt forløb af patienter med

diabetes.

Hvad er formålet med FDDB
■ at alle med diabetes har adgang til

bedst mulig behandling, der kan opti-

mere livskvalitet og livslængde.

■ at det giver mulighed for et bedre over-

blik og en bedre sammenhæng i diabe-

tesbehandlingen med udgangspunkt i

en fælles adgang fra sygehusene og

den praktiserende læge til de seneste

undersøgelsesresultater.

■ at understøtte den overordnede ledelse

af diabetesbehandlingen i amtet, så det

bliver lettere at vurdere, hvor de nød-

vendige forbedringer i behandlingen

skal foretages. 

■ at Fyns Amt styrker Sundhedsstyrel-

sens anbefalinger for diabetesbehand-

lingen, hvor et vigtigt element er et

stærkere samarbejde mellem sygehuse-

ne og de praktiserende læger.

FDDB – Hvad kræves der
Patienten skal give mundtlig samtykke

om deltagelse i FDDB. Dette noteres i en

dialogboks i databasen.

Når patienten har givet accept, har alle

behandlere, der deltager i diabetesbe-

handlingen, adgang til patientens under-

søgelsesresultater. Patienten kan til

enhver tid vælge at udgå af FDDB. Alle

undersøgelsesresultater bliver da noteret

udelukkende i journalen. 

Der kræves patientnær internetadgang

med minimum ISDN-forbindelse. 

Der benyttes en sikker forbin-

delse som f.eks. e-ban-

king.  

For hver bruger

kræves brugernavn

og password, der

skiftes hver 3. måned.

Diabetes på Fyn er Shared Care, som er en klinisk diabe-

tesdatabase for diabetesbehandlingen, som Novo Nordisk

har udviklet i samarbejde med Amtsdiabetesudvalget i

Fyns Amt. 
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Af Merethe Have, klinisk diætist, Sygehus Fyn, Nyborg
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Statusbilledet i FDDB giver behandleren overblik over de mest anvendte data, der er brug for i

behandlingen. Den praktiserende læge og diabetesspecialister på sygehuse har samme fælles

adgang til undersøgelsesresultaterne.



Hvad får patienten ud af 
at deltage 

Patienten får sammen med behandlerne

et bedre overblik over diabetesbe-

handlingen. Patienten har nu

adgang til blodprøvesvar via dia-

betesdagbog – evt ”løbende

adgang” via FDDB – vil for

nogen betyde ”mulighed

for at være mere akti-

ve”. Forhåbentlig vil

patienten opleve en

bedre kontinuitet i

behandlingen. 

Efter hver konsultati-

on  får patienten udleve-

ret  et udskrift at de sidste

data. Muligheden for at patienten på sigt

får adgang til sine egne blodprøvesvar, vil

sandsynligvis styrke patientens egen

omsorgsevne.

Hvilke informationer indeholder
FDDB
Databasen indeholder:

■ Laboratorieresultater

■ Vægtskema

■ Medicinskema

■ Øjenstatus

■ Fodstatus

■ Status om livsstilsfaktorer som rygning

og motion

■ Informationer om hyper/hypoglykæmi

■ Informationer om komplikationer

■ Samt evt. notater til patienten i form af

korte informationer. 

Erstatter FDDB journalen/EPJ
FDDB er ikke en journal. Der kan skrives

korte informationer til patienten, hvis der

er noget særligt at bemærke. For tiden

arbejdes der på at overføre laboratorie-

værdier direkte fra Netlab til FDDB, når

nye resultater foreligger.

Hvilke visioner er der
Det er visionen, at diabetespatienterne får

mulighed for at tage mere aktiv del i

behandlingen. Det er hensigten at patien-

ten skal have adgang til sine egne under-

søgelsesresultater og i det hele taget

arbejde tættere sammen med egen læge

og de øvrige diabetesbehandlere.

Hvorfor en diabetesdatabase
Amtsdiabetesudvalget på Fyn tror, at det

bliver lettere at dele nøgledata med en

Web-baseret database end med vandre-

journalen på papir. 

Amtsdiabetesudvalget vil gerne give hver

praksis og ambulatorium et redskab, der

kan monitorere kvaliteten af indsatsen i

Fyns Amt.

Der er behov for at se,

hvor der kan sættes

ind med

justeringer/-

forbedringer.

Implementering af FDDB

I løbet af efteråret 2003 blev FDDB imple-

menteret på sygehusene i Fyns Amt. Alle

diabetesbehandlere har været på et dags-

kursus. Der er uddannet superbrugere,

og sammen med datamanager kan der

her hentes hjælp, hvis der opstår proble-

mer. I løbet af foråret 2004 vil databasen

blive implementeret hos de fynske prakti-

serende læger.

Som behandler og hermed bruger af

FDDB, har jeg fundet at databasen er

nem og enkel at arbejde med, og indgår

nu i den daglige arbejdsrutine.

meha@shf.fyns-amt.dk  ■
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Patientens udskrift. 

Patienten får efter hver konsultatioin et udskrift af de sidste nye undersøgelses-resultater.



Her tæller diabetikerne kulhydrater

Klinisk diætist Birthe Grønfeldt og hen-

des kollega, Jette Hjorth, har kontor lige

bag diabetesambulatoriet på Sygehus

Vendsyssel i Frederikshavn. Her i den lille

frokoststue, der også fungerer som samta-

lerum, gemmer fryseren på et aparte ind-

hold: Masser af små paptallerkner med

alskens indhold – og en masse stykker

hugget sukker – er sirligt dækket med

plastfolie og stablet. De kommer ud, når

Birthe får besøg af diabetespatienter, der

skal vejledes om kostens og kulhydrater-

nes indflydelse på deres blodsukker. 

De mange paptallerkner med indhold blev

lavet som led i et projekt, som Birthe

Grønfeldt har deltaget i.

Diabetesprojektet, som det populært kal-

det, blev startet for godt et år siden som

et del-projekt under ”Det Digitale

Sygehus”, et stor-skala projekt under Det

Digitale Nordjylland – og her kom kosten

til at spille en central rolle i projektet, der

ellers handler meget om IT.

PC’en giver styr på diabetes
- Vi har 11 diabetes type 1-patienter med i

projektet. De er blevet udstyret med hver

sin pc og har lært at indtaste deres indtag

af kulhydrater, deres blodsukker-målinger

og deres indtag af insulin i et særligt IT-

program. Værdierne er blevet mailet til

sygeplejerskerne på ambulatoriet. Men

med programmet kan patienterne også

selv se sammenhængen mellem den kost,

de indtager, deres blodsukker – og der-

med mængden af insulin, de skal tage,

forklarer Birthe Grønfeldt.

Med det særlige computerprogram, kal-

det DiasNet, kan patienterne også lave

prognoser – for eksempel ”hvad sker der,

hvis jeg nu spiser en kage?”. Det gør, at

patienterne eksempelvis kan gå til fest og

vide nogenlunde, hvor meget insulin de

behøver i løbet af aftenen.

Men – forudsætningen for at bruge

DiasNet, der er blevet udviklet på Aalborg

Universitet, er, at patienterne ved, hvor

mange kulhydrater der er i den mad, de

spiser. Det er her, paptallerknerne kom-

mer ind i billedet.

Klinisk diætist Birthe Grønfeldt, Sygehus Vendsyssel i

Frederikshavn, har været med i et spændende diabetes-

forsøg – og det har ændret hendes måde at vejlede andre

diabetikere på.
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- Det er ikke kun de 11 diabetes-patienter, der har flyttet fokus under projektet. Det har jeg også – og jeg

gør meget mere ud af at informere om kulhydraterne i dag, forklarer klinisk diætist Birthe Grønfeldt,

Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn.

Fotos: Ajs Nielsen



Mere fokus på kulhydrater

- Generelt orienterer vi om kulhydrater,

når vi har diabetespatienter til diætvejled-

ning. Men systemet her gør, at vi har

været nødt til at fokusere meget mere på

kulhydraterne. Til gengæld fokuserer vi

ikke på arten – eller lødigheden – af kul-

hydrater, for det er programmet ikke i

stand til at skelne mellem. Det er vigtigt

for diabetikeren at vide, hvor mange kul-

hydrater der er i eksempelvis et stykke

rugbrød, en kartoffel – eller en portion

havregryn. Og én måde at illustrere det

på, var ved at bruge hugget sukker, fortæl-

ler Birthe Grønfeldt, der påpeger, at tælle-

kulhydrater-systemet er en meget forenk-

let udgave af Det Glykemiske Index.

Alle 11 diabetespatienter blev sat ind i

DiasNet og lærte af Birthe Grønfeldt,

hvordan de talte kulhydrater. Og i begyn-

delsen af 2003 gik den praktiske del af

projektet i gang.

Ud over at sikre en meget tættere kontakt

mellem patienter og diabetesambulatoriet

gav projektet også hurtigt en række inter-

essante sidegevinster: Patienterne blev

meget mere opmærksomme på deres kul-

hydrat-indtag – og dermed på den mad,

de spiste. Flere tabte sig som følge af pro-

jektet – og en stor gruppe fik mindsket

deres forbrug af insulin.

Går op i maden
I dag er projektet officielt slut, men de 11

diabetes type 1-patienter fortsætter med

at benytte DiasNet. På Institut for Sund-

hedsteknologi på Aalborg Universitet

arbejder man videre med udviklingen af

DiasNet – eksempelvis med at gøre det

muligt for patienterne at taste deres data

ind via mobiltelefonen. Det er en fordel,

når de er væk hjemmefra. Og i Frederiks-

havn regner Birthe Grønfeldt med, at

man snart vil introducere endnu en grup-

pe diabetes type 1-patienter til brugen af

DiasNet.

- Jeg har det godt med det system, fordi

det motiverer patienten til at gå op i, hvad

han putter i munden. Han kan jo selv

umiddelbart aflæse resultatet i kurverne

på sit DiasNet, og det er enormt positivt.

Det får patienterne til selv at opsøge mere

viden om maden – og kan de ikke selv fin-

de oplysningerne, kommer de og spørger.

Det giver en god kontakt, påpeger Birthe

Grønfeldt. 

Mere styr på sygdommen
- Det giver patienterne en forståelse for

sammenhængen mellem mad, blodsukker

og insulin. Det får dem til selv at lave

beregninger på deres regulering – det bli-

ver i højere grad dem, der styrer sygdom-

men, frem for omvendt, forklarer Birthe

Grønfeldt.

Når patienterne indsender deres data til

sygeplejerskerne på ambulatoriet, kan

den kliniske diætist kigge med ”på

sidelinjen” og besvare eventuelle

spørgsmål.

Det er ikke kun de 11

patienter, der har været

med i projektet, der har

fået flyttet deres fokus til

kulhydraterne.

- Jeg oplever, at man også

tværfagligt er blevet meget

mere opmærksomme på kulhydraternes

indflydelse – ikke kun på de diabetespati-

enter, der har været med i projektet, men

også på andre diabetespatienter. Også i

min egen vejledning har jeg flyttet mig.

Jeg gør mere ud af at ”klæde diabetes-

patienterne på” med viden om kulhydra-

terne. Så alt i alt har det været en god og

positiv oplevelse at være med i Diabetes-

projektet, slår Birthe Grønfeldt fast. 

Læs mere om Diabetes-projektet på

www.detdigitalesygehus.dk - under 

”projektoversigt”. ■ 
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Anskuelsesundervisning for diabetikere: På de små paptallerkner kan patienterne selv se, hvor mange

kulhydrater der i portioner af forskellige typer mad – omregnet til hugget sukker.



Kan en diæt med lavt proteinindhold 
gennemføres på lang sigt?

Livsstilsændringer og især ændring af spi-

sevaner er også et diskuteret emne udfra

hvor svært, det er at opnå. Det er umuligt

på forhånd at forudsige hvilke personer,

der kan, og hvem der ikke kan ændre livs-

stil og især spisevaner. Det er en proces i

bevægelse, hvor indflydelse fra sociale

relationer spiller en stor rolle i ændringen

(1). 

For patienter med kronisk nyresygdom er

det især en udfordring at ændre spiseva-

ner. Det er en tilstand, der kræver

ændring af mange næringsmidler og der-

med store ændringer i den daglige kost.

Diæten ændres i takt med progressionen

af sygdommen, og samtidig er patienterne

udfordret af konkurrende helbredssyg-

domme som også kræver ændringer

resten af livet (2).

Adherence

MDRD studiet er et multicenter studie

hvor 840 voksne med nyresygdom af for-

skellig etiologi, randomiseres til sædvan-

lig diæt (protein 1,3 g/kg/dag), lav prote-

in diæt (protein 0,57 g/kg/dag) og meget

lav protein diæt (protein 0,28 g/kg/dag).

De blev fulgt i gennemsnitlig 26 mdr. med

udviklingen af deres blodtryk og nyresyg-

dom. Målet var ved self-management og

klinisk diætist support at opnå langtidsef-

fekt. Hver måned blev proteinindtagelsen

målt ud fra døgnurinnitrogen, og hver

anden måned blev der udfyldt tre dages

kostregistrering. 

Grupperne blev delt op i adherers og non

adherers. Definitionen af adherers var en

overensstemmelse mellem døgnurin-nitro-

gen og kostregistrering. Som primær

markør skulle urin-nitrogen værdierne

være indenfor målet, og

deres kostregistre-

ring skulle

matche

urinud-

skil-

lel-

sen, i fire ud af seks besøg. I gruppen, der

skulle følge deres sædvanlige diæt, var

50% af deltagerne adherers, og 25% i grup-

pen meget lav proteindiæt. Gruppen lav

proteindiæt, blev yderligere inddelt i to

efter blodtryk. Her var henholdsvis 35%

og 46% adherers. 

Overholdelse af en diæt med reduceret

proteinindhold kræver social support og

klinisk diætist assistance til at omlægge

kostvanerne. Psykosociale faktorer som

viden og færdigheder, positiv attitude og

tilfredshed med maden, positiv selvopfat-

telse og helbred, var signifikant relateret

til adherers (2).

Fire gange i forløbet skulle deltagerne

udfylde et spørgeskema, hvor de på en

skala fra 1-5 skulle angive tilfredshed med

kvalitet og kvantitet af maden, problemer

vedrørende fremstilling af maden, og

hvordan diæten blev accepteret.

Sammenligning af adherence og tilfreds-

hed med diæten ved sidste besøg viste at

en større del af deltagerne, der er adhe-

rent også synes om diæten. I gruppen

med lav protein og meget lav proteinindta-

gelse, var der kun 10% af adherers, der

ikke synes om diæten.

Til sammenligning var der af non adhe-

rers, 15% i gruppen med lav proteinindta-

gelse og 24% i gruppen med meget lav

protein indtagelse, der ikke syntes om

diæten (3).

Pijls et al har hos type 2-diabetikere

prøvet at beskrive i hvilket omfang under-

visning kan reducere proteinindtagelsen

og identificere adherers.

I et år fulgte de 125 type 2-diabetikere

med microalbumiuri, der blev delt i to

grupper til reduktion i proteinindtagelsen

Reduktion af kostens proteinindhold og effekten på nyre-

funktionen hos diabetikere, har været diskuteret meget

igennem årene. Denne artikel er ment som et tillæg til

diskussionen - et forsøg på at se det ud fra den praktiske,

i stedet for den rent videnskabelige synsvinkel. 
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Af Ellis Tauber-Lassen, klinisk diætist, 
Steno Diabetes Center.
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til 0,8 g/kg/dag og en kontrol gruppe.

Inklusionskriterierne var desuden, at de i

en kvalifikationsperiode var mødt til alle

aftaler, og de ifølge den kliniske diætist

var i stand til at forstå informationer

omkring diæten, og ikke var modvillig

overfor ændringer.

Interventionsgruppen blev herefter ind-

delt i to undergrupper, dem der havde

reduceret deres proteinindtagelse med

mere end 5 g/dag, og dem der havde en

mindre reduktion eller havde øget prote-

inindtagelsen, beregnet ud fra døgnurinni-

trogen.

Igennem hele forløbet skulle deltagerne

udfylde spørgeskemaer angående:

■ Tilfredshed med maden

■ Barrierer for overholdelse af diæten og

undervisningen

■ Deres uddannelse 

■ Deres selvopfattelse af helbredstilstand

Målet for proteinreduktion blev kun

opfyldt af 2%. Men de observerede at den

gennemsnitlige reduktion i proteinindta-

gelsen var relativt større blandt patienter

med lav BMI, dem der også tidligere var

tilfreds med deres diæt, og patienter der

boede alene. Patienterne forstod koncep-

tet i proteinreduktionen, men havde svært

ved at udføre det i praksis. Måske fordi de

trods deres nyresygdom følte sig sunde

og raske og vigtigheden af compliance

blev vægtet lavt (1).

Rapportering af indtagelse
Kostvaner er noget højst personligt, som

de fleste mennesker ikke uden videre er

villige til detaljeret at oplyse om. Det giver

ukorrekte optegnelser, der også er påvir-

ket af patientens opfattelse af mad. Især

hos personer, der er overvægtige,  og hos

meget vægtfikserede slanke personer.

Underrapportering og fejloplysninger er

de største fejlkilder ved kostundersøgelser. 

Underrapportering af energiindtag er vel-

kendt, især hos overvægtige. Beregning

af energiindtag hos fritlevende personer

er forbundet med problemer, og kan være

en stor udfordring i diætintervention, især

for den kliniske diætist. Udover at det kan

være vanskeligt at opnå korrekte optegn-

elser, hvis der samtidig skal indtages en

bestemt diæt, især hvis det gælder en

ændring af tidligere spisevaner. 

I kontrollerede studier kan energiindta-

gelsen nemt beregnes, men hvor perso-

nerne lever i deres sædvanlige omgivel-

ser, og har nem adgang til mad, er det for-

bundet med problemer.

Personer, der skal lave optegnelser over,

hvad de for nylig har spist, er begrænset

af deres hukommelse. Personer, der bli-

ver bedt om at nedskrive løbende, hvad

de spiser, vil sandsynligvis ændre sin ind-

tagelse af mad. Og personer, der bliver

bedt om at rapportere deres sædvanlige

madindtag, er ofte ikke i stand til med

nøjagtighed at beskrive, hvad de spiser.

Ved alle tre metoder er der mulighed for

påvirkning af varierende social indflydel-

se, ligesom det at få ”dikteret en diæt”,

der skal rapporteres, er med til bias (4).

Protein i diabetesdiæten 
Diabetikere bliver anbefalet at spise mel-

lemmåltider med brød. Hvis der kommer

ost eller pålæg ovenpå alt brødet med-

fører det at diæten får et højt indhold af

protein. Proteinindtagelsen i Danmark,

målt relativt som proteinenergiprocenten,

har været ret konstant siden 1985 på 

14 E%, for voksnes vedkommende (5). 

I vores studie viste baseline kostregistre-

ringen en proteinindtagelse på henholds-

vis 15 E% (23-11) i LPD-gruppen, og 16 E%

(22-10) i NPD-gruppen (6).

En isokalorisk diabetesdiæt med reduce-

ret proteinindhold, skal nødvendigvis have

et højt kulhydratindhold og indeholde

mere fedt end det anbefalede max. 30 E%.
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Lav protein diæt. Anbefalet diabetesdiæt. Det patienterne spiser.



TEMA

Så proteinreduceret diabetesdiæt bliver en

diæt med højt kulhydratindhold i form af

brød, samtidig med at en forholdsvis stor

del af proteinindholdet kommer via brød.

Især for de patienter der har en lav legems-

vægt og et højt energibehov vil proteinind-

holdet via brød være så stor en del af den

samlede proteinmængde, at det bliver

svært at sammensætte en spiselig diæt. 

Vores studie
I vores studie fulgte vi i fire år 82 type 1-

diabetespatienter med progressiv diabe-

tisk nefropati (6). De blev randomiseret til

enten at følge deres almindelige diabetes-

diæt, normal protein diæt (NPD-gruppen),

eller til diabetesdiæt med lavt proteinind-

hold (LPD-gruppen). Ved baseline havde

NPD-gruppen en proteinindtagelse på

1,04 g protein/kg/dag og LPD-gruppen

0,97 g protein/kg/dag. LPD-gruppen blev

vejledt i isokalorisk proteinreduceret diæt,

hvor målet var 0,6 g protein/kg/dag. 

I follow up perioden var der, som forven-

tet, ingen ændring i NPD-gruppens

proteinindtagelse, medens LPD-gruppen

reducerede proteinindtagelsen til 0,89 g

protein/kg/dag. En beskeden reduktion

trods intensiv diætist support i de fire år.

Hvorfor nåede vi ikke målet?
Der kan være mange grunde til, at vi ikke

nåede vores mål for proteinrestriktion. Vi

har i vores materiale ikke nogle mål for

adherers og non adherers, men manglen-

de adherence til den rekommenderede

diæt har for nogle af patienterne indflydel-

se på resultatet. Og var patienterne over-

hovedet motiverede for at ændre deres

spisevaner? Underrapporterede de deres

proteinindtagelse? Samlede de deres

døgnurin rigtigt? Eller er niveauet af pro-

teinrestriktion, hvad vi kan opnå, som

langtidseffekt, når det foregår i et diabetes-

ambulatorium? 

En faktor som har meget stor betydning,

er diætens sammensætning og lighed

med patienternes sædvanlige mad. For en

normalvægtig person med et højt energi-

behov, vil en diæt med 0,6 gram

protein/kg legemsvægt/dag være uspise-

lig på lang sigt. En diæt med et højt kalo-

rieindhold og lavt proteinindhold vil ikke

være ”normal mad”. Det vil blive en diæt

med rigtig meget kulhydrat i form af

brød, så alene proteinindtaget fra brød vil

være så stor en del af det samlede protein-

indhold, at det bliver svært at sammen-

sætte en spiselig diæt. Det reducerer selv-

følgelig compliance betydeligt. 

Cases
Fru Hansen, 52 årig kvinde med BMI 21,

vejer 53 kg, arbejder som laborant og i sin

fritid danser hun folkedans. Hendes base-

line kostregistrering viser, at hun på

almindelige arbejdsdage spiser 8200 kJ og

72 g protein. Det svarer til 1,4 g

protein/kg og 15 E%. Hvis vi her skal

opfylde vores mål, skal hun reducere sin

proteinindtagelse til 32 g. Jeg udarbejdede

et dagskostforslag til hende på 8000 kJ.

og 45 g protein svarende til 0,8 g prote-

in/kg og 10 E%. Det var minimum prote-

in, der kunne give en diæt, der bare

nogenlunde lignede almindelig mad.

Meget brød til en skive ost om dagen.

Valget imellem kød til frokost eller aftens-

mad. Fru Hansen blev næsten vegetaria-

ner, og alligevel lykkedes det ikke for

hende at nå målet på 0,6 g protein/kg. De

dage, hun danser folkedans, og hvor hen-

des energibehov er betydelig større, vil

det være umuligt at nå målet.

Hr. Jensen er 54 år med BMI 36, vejer 

115 kg. Han spiser meget og motionere

stort set ikke. Hans baseline kostregistre-

ring viser 9700 kJ og 108 g protein. Det

svarer til 0,9 g protein/kg og 19 E%. Jeg

udarbejdede et dagskostforslag på 9500 kJ

og 70 g protein det svarer til 0,6 g prote-

in/kg og 13 E%. Så her når vi målet, men

mængderne af kød er reduceret til det

halve, mængderne af ost og mælk er

reduceret til under det halve af, hvad Hr.

Jensen plejer at indtage. Så stadigvæk er

det langtfra hans sædvanlige mad, hvilket

gjorde at han ikke nåede målet.

Anden metode?
Så er det den rette metode, vi bruger, når

vi rekommanderer protein i gram/kg

legemsvægt/dag? Jeg mener, vi skal over-

veje en anden måleenhed. Jeg har ikke
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Se desuden artiklen side 12

”Proteinreduceret diæt hos type 1

diabetikere med progressiv diabe-

tisk nefropati, den kliniske diætists

arbejdsindsats”, hvor Ellis Tauber

Lassen beskriver den kliniske diæ-

tists opgave i projektet.



nogen endelig løsning, men et forslag:

■ >2,0 gram/kg = 50 % reduktion

■ 1,5-2,0 gram/kg = 30 % reduktion

■ 1,0-1,5 gram/kg = 20 % reduktion

■ 0,8-1,0 gram/kg = 10 % reduktion

Dem, der har en proteinindtagelse på

over 2 g, skal reducere indtagelsen med

50%. Dem, der har en proteinindtagelse

mellem 1,5 og 2,0 g, skal reducere indta-

gelsen med 30% osv.

Ved denne beregningsmetode ser det

således ud for de to cases:

Det vil give en mere spiselig diæt for dem

begge to, og de vil stadig reducere deres

proteinindtagelse. 

Diskussion
I de situationer hvor det er relevant at

beregne proteinindtagelsen så nøjagtig,

mener jeg, det er vigtigt at reflektere over

patientens vægt i forhold til energibehov. 

Især over en længere periode er det van-

skeligt at opnå en reduktion i kostens pro-

teinindhold. Det gør det ikke nemmere, at

det for nogle patienter er umulig at opnå,

hvis det også skal være almindelig mad,

eller bare noget der ligner resten af famili-

ens mad. Skal vi overveje en anden måle-

enhed end gram/kg legemsvægt/dag?

Kan vi blive enige om at anvende en

anden metode? Hvilken måleenhed skal

anvendes? Hvilken parameter skal måle-

enheden relateres til? Skal den relateres

til energiindtagelsen, proteinenergipro-

centen eller en standard vægt i stedet for

den aktuelle vægt, eller skal det være en

procentvis reduktion i proteinindtagelsen?

Det er hermed lagt op til diskussion.

etl@steno.dk ■ 
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Fru Hansen
1,4 g/kg ÷  30 % reduktion 

= 0,98 g protein/kg

i stedet for 32 g protein, 

bliver det 52 g protein pr. dag

Hr. Jensen
0,9 g/kg ÷ 10 % reduktion 

= 0,81 g protein/kg

i stedet for 70 g protein 

bliver det 93 g protein pr. dag 



Nordisk Ernæringskonferanse i Norge
Overvekt og matvareindustri i fokus 

To kjente kritikere av matvareindustrien,

Marion Nestle fra New York og Kaare

Norum fra Oslo, er blant foredragsholder-

ne på konferansen, som vil pågå i

Tønsberg i dagene 20.-23. juni. 

Nestle vil snakke om matindustriens rolle

fra et politisk perspektiv. Hun er professor

i ernæring ved New York University, USA,

og er forfatter av bøkene “Food Politics:

How the Food Industry Influences

Nutrition and Health” (2002) and “Safe

Food: Bacteria, Biotechnology, and

Bioterrorism” (2003).

Professor Kaare Norum vil ta for seg

ernæring og helse i WHOs perspektiv.

Norum er leder for WHOs referansegrup-

pe for organisasjonens globale strategi

innen ernæring, fysisk aktivitet og helse. 

Blant andre foredragsholdere finner vi

professor Tore Henriksen, leder for kvin-

neklinikken, Rikshospitalet Universitets-

sykehus i Oslo. Han skal snakke om

ernæringens rolle på fosterstadiet og i tid-

lige barneår. Dr. Annika Janson, barnele-

ge ved Rikscentrum för Överviktiga Barn

ved Huddinge Universitetssykehus i

Stockholm, skal snakke om behandling av

overvekt hos barn. Professor Svein Olav

Kolset, Universitetet i Oslo, skal ta for seg

nye perspektiver på sukker i kostholdet,

blodsukker og helse. Fra Finland kommer

senior-forsker Kirsti Uusi-Rasi ved UK

Institutt i Tampere. Hun tar for seg et

annet aktuelt tema; benhelse, fysisk aktivi-

tet og ernæring. 

I tillegg vil en rekke andre foredragshol-

dere bidra med nye forskningsresultater. 

For mer informasjon:
Fullt program og påmelding for Den 8.

Nordiske Ernæringskonferansen på 

internett:

http://www.nse-info.no/nordic

Kontaktperson Norsk selskap for

ernæring: Anne C. Hunn, 

e-post: achunn@frisurf.no ■

Matvareindustrien og dens rolle i overvektsepidemien vil

stå på programmet når Norsk Selskap for Ernæring arran-

gerer Den 8. Nordiske Ernæringskonferansen i juni.
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De svage ældre 65+ er ikke ramt af den
danske fedmeepidemi

Undervisningsmaterialet er baseret på

Fødevaredirektoratets bog ”Uden mad og

Drikke” som udkom i juli 2002.

”Uden mad og Drikke” har en bred mål-

gruppe. 

Dette undervisningsmateriale er rettet

mod en mere specifik målgruppe, idet det

er tænkt som et redskab til oplysning af

plejepersonalet på plejecentre og i hjem-

meplejen.

Målet med at oplyse denne faggruppe er

at øge deres kompetencer med henblik på

at identificere de ældre i dårlig ernærings-

tilstand og derefter handle.

Identificere ved hjælp af systematisk

screening i form af månedlig vejning &

BMI beregning, brug af ”Kostskema til

ældre” og opsyn med om nogen levner.

Handle, ved utilsigtede vægttab og ældre,

der er småtspisende, i form af ernærings-

terapi.

Dvs. fastlægge energibehov, kostregistre-

re, varetage ugentlige vejninger og evalu-

ere ernæringsterapien.

Desuden sættes der i dette undervisnings-

materiale fokus på vigtigheden af et godt

spisemiljø og at de ældre holdes fysisk

aktive.

Undervisningsmaterialet kan downloades

fra alt om kost hjemmeside: www.altom-

kost.dk under mad til mange.

Forudsætningen for at anvende materialet

til undervisning er, at underviseren har

en viden om ældre og ernæring.  ■

Nyt undervisningsmateriale i form af overheads/Power-

Point præsentation skal være med til at øge fokus på

ældre i dårlig ernæringstilstand.

UDEFRA

Af Gitte Rand Knudsen, professionsbachelor i Ernæring 
og Sundhed, Studerende, Suhr Seminarium
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Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning

IFSE har hidtil været en del af Føde-

varedirektoratet, men lægges nu sammen

med DVI for at samle al forskningen ”fra

jord til bord” i én institution. Fødevare-

direktoratet varetager myndighedsopga-

ver som hidtil. DFVF's mission er: 

■ At bidrage til sunde og sikre fødevarer 

■ At bidrage til fremme af sunde kostva-

ner og forebyggelse af kostrelaterede

sygdomme hos mennesker 

■ At bidrage til forebyggelse og bekæm-

pelse af smitsomme husdyrsygdomme

og fremme af produktionsforhold, der

sikrer husdyrenes sundhed og velfærd 

■ At opretholde et laboratorium- og forsk-

ningsmæssigt beredskab så aktuelle

veterinære- og fødevaresundheds pro-

blemer kan løses hurtigt og effektivt

Opfyldelsen af missionen

foregår ved forskning og rådgiv-

ning, diagnostiske undersøgelser

og overvågning samt forhandling af

vacciner og sera. 

DFVF’s vision er ”Et forudseende

beredskab” vedrørende fødevaresik-

kerhed, husdyrsundhed og human

ernæring. DFVF gennemfører

forskningsbaserede risikovurde-

ringer som led i det videnskabe-

lige arbejde. En del heraf er rekvirerede

opgaver for myndigheder, primært

Fødevaredirektoratet, samt andre ekster-

ne rekvirenter.

Risikovurderingsopgaverne omhandler

først og fremmest fagområder indenfor

kemisk og mikrobiel fødevaresikkerhed,

zoonoser, husdyrsygdomme samt human

ernæring, herunder de landsdækkende

kostundersøgelser. Risikovurderinger

inden for andre

fagområder kan

ligeledes gen-

nemføres. 

Risikovurdering

er den viden-

skabelige del

af en risikoa-

nalyse som

består af yderligere to elementer:

Risikohåndtering og risikokommunikati-

on. Disse to elementer varetages af

Fødevaredirektoratet.

DFVF har til huse på de samme adresser

som hhv. DVI og IFSE, dvs. København,

Mørkhøj, Lindholm og Århus. DFVF har

ca. 800 medarbejdere.

Telefonnummeret er 72 34 60 00 for hele

institutionen. DFVF’s hjemmeside har

adressen www.dfvf.dk og e-post til institu-

tionen sendes til adressen dfvf@dfvf.dk. ■

Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF) er

etableret som en ny sektorforskningsinstitution den 1.

januar 2004. DFVF hører under Fødevareministeriet og

består af en sammenlægning af Danmarks Veterinær-

institut (DVI) og Institut for Fødevaresikkerhed og

Ernæring (IFSE).
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Bøger modtaget på redaktionen

Arne Astrup

Slankeguiden 2004

100 spørgsmål til professo-

ren – og 100 svar

Lindhardt og Ringhof

112 sider

Kr. 99,-

I Slankeguiden 2004 har Arne Astrup

udvalgt 100 helt aktuelle spørgsmål, som

folk søger svar på, når de bla. går i gang

med en sundere livsstil. ■

Fedon A. Lindberg

Naturlig slank med kost i

balance

Høst og Søn

160 sider

Kr. 199,-

Hvordan holder man sig sund og slank,

samtidig med at man går fra bordet mæt

og veltilpas efter hvert måltid. Kostens

proteiner og kulhydrater afbalanceres, så

kroppen forbrænder maden rigtigt.

Bogen indeholder bla. fødevaretabeller,

der angiver det glykæmiske indeks. ■

Søren Damgaard

Politikens Slankekogebog

Politikens Forlag

200 sider

Kr. 229,-

Politikens slankekogebog kombinerer

lækre opskrifter med de seneste

ernæringsmæssige anbefalinger. ■

UDEFRA
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Jeg skrev i anmeldelsen af kostbereg-

ningsprogrammet Helsevagten i sidste

nummer af Diætisten, at man ikke kan se

indholdet af næringsstoffer bla. vitaminer

og mineraler i diagrammet. Men dette er

ikke korrekt. 

Man kan, når man laver en beregning på

Helsevagten se indholdet af vitaminer og

mineraler og ikke kun dækningsprocen-

ten i forhold til ADT.

Lene Hansen, klinisk diætist ■

Rettelse til anmeldelse af
Helsevagten i nr. 67



Leverforeningen har i februar 2004 udgivet

to nye publikationer til leverpatienter.

”Når appetitten er lille”

Har man problemer med leveren, akut

eller kronisk, er det af stor betydning, at

man spiser godt. Publikationen giver råd

og inspiration til gode kostvaner.

Rådene henvender sig til patienter med

skrumpelever og levertransplanterede.

Andre patienter med leverlidelser, fx akut

er kronisk leverbetændelse kan også finde

inspiration.

Kostrådene gælder ikke for raske perso-

ner.

”Når appetitten er god”

Publikationen giver idéer til, hvad man

kan spise, når man har god appetit.

Rådende er anvendelige for patienter, der

er levertransplanterede, men kan også

anvendes af andre leverpatienter med god

appetit.

Kostrådene gælder ikke for raske perso-

ner.

Kliniske diætister Mette Borre og Anne

W. Ravn, Århus Universitetshospital er

redaktørerne bag publikationerne.

Publikationerne kan bestilles hos

Leverforeningen: 56 26 02 08

Pris: kr. 0,- ■

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med

Diabetesforeningen udgivet to nye publikati-

oner i januar 2004 til diabetikere.

” Type 2-diabetes og fysisk aktivitet –

gode råd til at komme i gang”

” Motion og diabetes – en vejledning

for insulinkrævende diabetikere”

Publikationerne kan hentes og bestilles

på www.sst.dk/publikationer

eller bestilles hos Schultz Information

A/S 70 26 26 36, schultz@schultz.dk

Pris: 0,- kr. 

dog betales ekspeditionsgebyr ■
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Nye publikationer
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Nyt vejledningsmateriale til nyrepatienter

Det har længe været et stort ønske at

udvide vejledningsmaterialet til nyrepati-

enter. Med økonomisk støtte og hjælp fra

LEO Pharma har det været muligt at lave

fem nye pjecer. 

De nye pjecer erstatter ikke de hidtidige

pjecer med lyssignalerne. 

Det nye materiale er tænkt som et simpelt

og let håndterbar materiale, som både ple-

jepersonale og kliniske diætister kan udle-

vere til de nyopdagede nyrepatienter med

specielle ernæringsmæssige problemer.

Pjecerne hedder:
Diæt ved nyresygdom - almen information

Diæt ved nyresygdom - dialysebehandling

Diæt ved nyresygdom - protein ved præ-

uræmi

Diæt ved nyresygdom - fosfat

Diæt ved nyresygdom - kalium

Pjecerne udkommer løbende på de nefro-

logiske afdelinger i løbet af år 2004 og

kan herefter rekvireres hos kliniske diæti-

ster tilknyttet dialyseafdelinger.

Med venlig hilsen

Ulla Finne, klinisk diætist 

Rigshospitalet

Ulla Jakobsen, klinisk diætist 

Rigshospitalet

Jette Thomsen, klinisk diætist 

Skejby Sygehus ■
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Ny Kostcirkel 

Ved Årsmødet for kliniske diætister, d. 4.

februar 2004, fremlagde sociolog Lotte

Holm en del af undersøgelsen ”Mad i

teenagerfamiliens hverdag”.

Lotte Holm fremhævede, at mange men-

nesker har kendskab til inddeling af vores

fødevarer i grupper. Derfor må denne ind-

deling aldrig gå i opløsning, da det giver

en god ernæringsviden.

Undertegnede har i 2003 udarbejdet en

ny udgave af kostcirklen. Et eksemplar

udelukkende med kostcirklen og et

eksemplar med Forbrugerinformationens

tabel for levnedsmiddelanbefalinger

(2002).

Kostcirklen (størrelse A4) er et illustrativt

fundament, som letter patienternes for-

ståelse for den videre undervisning om

mad og ernæring.

Kostcirklen kan købes ved henvendelse 

til undertegnede.

Pris: 2,- kr./stk. + forsendelse.

Birgitte Pagh Jensen, tlf. 99 32 10 04

Herdis Pris, tlf. 99 32 13 08, 

mail: herdisprip@aas.nja.dk

Kliniske diætister, Aalborg Sygehus ■



Referat fra temadag om behandling 
af overvægt

Dagen var delt mellem to hovedtemaer:

Fysisk aktivitet og psykologiske aspekter

i forbindelse med behandling af overvægt.

Lektor, cand. scient Jørgen Wulff Helge

fra Panum Instituttet indledte dagen med

at sætte os ind i de fakta, der i dag er

belæg for angående motionsmængde,

intensitet og individuelle forskelle.

Hans indlæg var over 4 emner:

■ Effekt af træning på metabolisme, stof-

skifte, mm. Aerob – Metabolsk fitness

■ Interventionsstudier – metaanalyser

over vægttab

■ Typer af fysisk aktivitet som interventi-

on – effekt – mekanisme

■ Kostindtagelse i forbindelse med

træning – modifikation af trænings-

responsen

Metabolsk fitness defineres

som mitokondriernes

substratsomsæt-

ningskapacitet

divideret med

musklernes mak-

simale iltoptagel-

se.

Fra individ

til individ

er der

stor forskel på evnen til at optage ilt ved

træning. Omkring 10% har slet ikke nogen

evne, mens andre kan have en meget høj

evne.

Af flere studier er der påvist både forebyg-

gelse af livsstilssygdomme, samt forbed-

ring i bl.a insulinrespons. Øgning af meta-

bolsk fitness sænker desuden mortalite-

ten. Flere gange blev et studie af Ross og

Janssen, 2001 nævnt.

Der er tilsyneladende bedre effekt med

fysisk aktivitet og energireduceret kost,

når interventionen sker blandt mænd

frem for kvinder. Der er ikke signifikant

forskel på om den fysiske aktivitet er

aerob eller styrketræning. Der mangler

fortsat studier med forskellige fysiske

aktiviteter og en vurdering på compliance.

En person, der har trænet, bør sikre at

glycogendepotet igen fyldes ved at spise

kulhydrat. Der er forsøg, der har vist, at

fedtrig kost medfører, at træning kan føles

hårdere.

Jørgen Wulff Helge sluttede med følgende

anbefalinger:

■ For at opnå vægttab ved træning skal

varigheden være længere – 50 min.

eller mere hver dag.

■ Kombineres der med kostintervention

er 30 min. daglig moderat aktivitet

udmærket

■ Træning er nødvendigt for at opnå

både metabolsk og aerob fitness.

Jette Drost, klinisk diætist, Odense

Universitets hospital, fortsatte formidda-

gen med at fortælle om sine erfaringer fra

et års arbejde som leder af et motionscen-

ter, hvor hun samtidig gennemførte en

uddannelse fra Syddansk Universitet i

Motion- og Sundhedsfremme. 

Erfaringer fra et 12 ugers kost- og moti-

onsprogram viste tab i fedtmasse og fedt-

frimasse.

Energiomsætningen kan øges med 5-10%

ved 0,5 times træning per dag. 

Hverdagsaktiviteter udgør omkring en

fjerdedel af dagens energiomsætning

(individuelt).

Efter en dejlig frokost, hvor det kunne kni-

be at nå at spise og samtidigt snakke med

de kollegaer, som man nu endelig havde

mulighed for at udveksle erfaringer med,

stod de psykologiske aspekter for tur.

Eftermiddagen blev indledt af Inge

Vinding cand. pæd. psyk og klinisk diæ-

tist, JCVU, som kom med et sammendrag

af specialet: Hvorfor har overvægtige så

Når omkring en fjerdedel af hele landets diætiststyrke

sætter hinanden stævne en hel dag, hvor emnet er

behandling af overvægt, må det betyde at emnet er vel-

valgt og højaktuel. Privatpraktiserende klinisk diætist

Hanne Svendsen havde sammensat et spændende pro-

gram over dagens tema.
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Af Lillian Jensen, ledende praksisdiætist, Århus Amt.



svært ved at fastholde et opnået vægttab?

Om sammenhængen mellem følelser, spi-

sevaner og overvægt. Beskrivelse, fors-

tåelse og intervention ud fra et kompeten-

ceperspektiv.

Der har ikke været store traditioner for

forskning i psykologiske aspekter i forbin-

delse med behandling af overvægt.

Følelser, sociale relationer og mad har for

de fleste hængt sammen gennem det

meste af livet. Indgroede vaner kan være

meget vanskelige at ændre, når de netop

er grundlagt tidligt i livet. Vi bruger mad

til at udtrykke både tryghed og utryghed,

og dette måske ubevidst. Omkring 30% af

de overvægtige menes at lide af såkaldt

Binge Eating Disorder (BED).

Inge nævnte Maintainer, som er i stand til

at tackle situationer og ikke give det ydre

skylden, medens Regainere ikke udvikler

(har) samme evne (1). 

Inge gennemgik mange teorier og i hvil-

ken grad, de kunne understøttes. Fælles

er, at der ikke er mange undersøgelser,

hvor det psykologiske inddrages. Dog

synes cognitiv behaviauer treatement at

have en vis effekt. 

Psykologisk behandling giver effekt på

psykiske parametre, men ikke på vægten.

Derfor bør diætbehandling indgå efter

eller samtidigt med den psykologiske

behandling.

Hanne Dreisig cand. scient og psykotera-

peutisk forskningsmedarbejder ved

Odense Universitets Hospital fort-

satte eftermiddagen med at fortælle

om hendes erfaringer dels fra et pro-

jekt på Assens sygehus og dels på

Odense Universitets hospital. 

Hun ser overvægt som en kronisk

lidelse, der har sammenhæng

med vaner. Og at ændre vaner,

er at ændre ved ens personlig-

hed. Overvægten er for nogen et

følelsesmæssigt skjold.

Hanne havde et par gode strategi-

er/gode råd om bl.a. at undgå ube-

vidst spisning, fx forsøge at undgå

spisning foran TV, og når man kørte

bil.

Hun brugte tid sammen med den enkelte

patient/klient til at optræne følelsesmæs-

sige kompetencer og tid på at øge fors-

tåelsen for, at lette løsninger giver lille

glæde, medens store løsninger medfører

glæde på lang sigt

Flere af Hannes erfaringer er, at det er af

afgørende betydning, at behandler i et for-

løb ikke overtager ansvaret.

At en klinisk diætist muligvis kan hjælpe

ved at lytte og respektere, men det er vig-

tigt at patienten har egne ressourcer, for

at der kommer succes.

Når selvværd er lille, er det godt at se på

det, som man er god til. 

Fra sit arbejde med patienter i psykiatrien

i Vejle Amt har klinisk diætist Margit

Sandberg en mængde erfaringer og i

hæsblæsende tempo sluttede Margit

dagen med at fortælle om patienter i

behandling med diverse psykofarmaka.

Omkring hver 5. dansker er på et eller

andet tidspunkt i psykiatrisk behandling

og her er ikke medregnet de, som

behandles af de praktiserende læger. 

Remeron er et medicinsk præparat, som

udgør omkring 16% af forbruget. Omkring

10-15% af de behandlede oplever en vægt-

øgning på 1-2 kg. Her skal dog tages i

betragtning at

mange før behandlings

start har oplevet en vægtnedgang.

Først og fremmest er det i behandlingen

af den skizofrene pt., at der ses vægtøg-

ninger. 50% har dog ikke vægtøgning.

Måske er vægtøgningen en konsekvens af

ændrede vaner fx øgning af søde drikke,

inaktivitet i forbindelse med fri buffet og

hermed mulighed for at spise mange gan-

ge.

Kliniske diætister kan her spille en vigtig

rolle med motions- og kostråd.

Lisa Bolting Hansen var dagens ordstyrer

og sluttede dagen med en kort resume-

ring og tak til de mange spændende ind-

læg og dagens sponsorer. 

Alle kan vist tilslutte sig at dagen gav en

masse inspiration til det videre arbejde

med den overvægtige patient. 

lillian_jensen@hotmail.com  ■ 

Litteratur
1. Byrne et al, Int. J of Obesity, 2003; 27:

955-62
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Ny Amtskredsformand

Vi har nu genoptaget samarbejdet og

mødtes igen 15. januar 2004 i Odense.

Præsentationsrunden afslørede mange

forskelligartede arbejdsformer, hvorunder

der behandles spiseforstyrrelser rundt i

landet. Der findes kun få specialafdelin-

ger, og på sygehusene vokser antallet af

patienter, som kræver diætistbistand.

Samarbejde i et formelt behandlerteam

findes bestemt ikke alle steder.

Der er således god brug for en ramme-

plan, og vi er gået i gang med arbejdet.

Gruppen planlægger to årlige møder og

interesserede kan henvende sig til Lene

Hansen, mail: lene_hansen@aus.sja.dk ,

som er gruppens kontaktperson.

Gerda Rerup ■
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Faglig sammenslutning af kliniske diætister 
med spiseforstyrrelser som arbejdsområde

Helle Christensen – helle C - er blevet amtskredsformand i

Vestsjællands Amt.

Alle kliniske diætister i Amtet opfordres til at kontakte 

Helle med gode ideer, spørgsmål m.m.

Helle kan kontaktes på 59 51 15 07 eller på mail:

hellec@hellec.dk

Vagt-telefonordning
har fået nyt nummer
Kliniske diætister indgår i Jordbrugs akademikernes vagttelefon-

ordning. Direkte telefonnummer til rådgivning i løn- og ansæt-

telsesforhold, telefon: 33 28 01 11 (hav venligst dit med-

lemsnummer parat). Åben mandag, tirsdag, torsdag og 

fredag: kl. 9-14. Åben onsdag: kl. 9-12
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Emne: Public Health Nutrition, The 8th Nordic Nutrition

Conference

Dato: 20. - 23. juni 2004

Sted: Tønsberg, Norge 

Program: * Matindustriens rolle fra et politisk perspektiv

* Ernæringens rolle på fosterstadiet og i tidlige barneår

* Overvekt hos barn - behandlingsstrategier

* En skjør utfordring: benhelse

* m.m.

Arrangør: Norwegian Nutrition Society (NNS)

Information: www.nse-info.no/nordic

Emne: De 8. Nordiske Diætistdage

Dato: 23. – 25. september 2004

Sted: Park Inn Copenhagen Airport

Program: Se Diætisten nr. 66, 2003. 

Arrangør: Nordisk Diætistforening v/Ulla Finne Rasmussen, 

E-mail: finras@mail.dk

Tilmelding: Senest d. 13. august 2004.

Yderligere 

oplysninger: www.diaetist.dk 

Emne: Årsmøde for kliniske diætister i Vestsjællands-, 

Storstrøms- og Roskilde Amt 

Tema: Stresshåndtering 

Program: Indlæg v/Per Krusager, psykolog

Sted: Dom Apoteket, Algade 52, 1. sal, Roskilde 

Dato: Onsdag d. 6. oktober 2004 kl. 10.00-16.00. 

Pris: Ca. 30 kr. til kaffe mm. Frokost medbringes selv 

Tilmelding: Til klinisk diætist Helle Grebe, Slagelse Sygehus, 

senest onsdag d. 29/9 på e-mail: cshenl@vestamt.dk 
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