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ARTIKEL
Af Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V)

Skal man blive fed af at gå på arbejde?
Med projekt ”Mad på Arbejde” slår Fødevareministeriet

de holder pause på arbejdspladsen, for i

og SiD et slag for sundheden på de danske arbejdspladser

sidste ende må det være op til den enkelte
at bestemme, hvordan man vil leve sit liv.
Men sandheden er jo heldigvis også den,
at mange har et reelt ønske om at spise
sundt. Vi kan derfor komme langt ved
dels at hjælpe virksomhederne med at
give de ansatte nogle sunde og lækre
alternativer til den traditionelle kantinemad, og dels ved at stille information og
inspiration til rådighed for de ansatte –
både kantinebrugerne og madpakkefol-

Netværk og lokale initiativer

kulturen på arbejdspladserne er noget af

Den store fordel ved projekt ”Mad på

det, der giver stof til eftertanke. Vi spiser

Arbejde” er, at de sundhedsfremmende til-

mindst et af vores daglige hovedmåltider

tag bliver lokalt forankrede på virksomhe-

på arbejdspladsen, og hvis det er det

den. Gennem partnerskabet med SiD har

usunde, der generelt præger kantinema-

Fødevareministeriet fået adgang til et

den og madpakken, så kan det, set over et

godt netværk af initiativrige personer

helt arbejdsliv, få alvorlige konsekvenser

rundt omkring på virksomhederne, og

for den enkeltes sundhed.

dette netværk vil, med hjælp fra SiD og
Fødevareministeriet, kunne søsætte pro-

Mariann Fischer Boel

Mange vil gerne spise sundere

jekter, der er præcis afstemt efter kultu-

Af samme grund er SiD og Fødevare-

ren på den enkelte virksomhed. Der er

ministeriet gået sammen om projekt ”Mad

med andre ord ikke nogen, der kommer

Rundstykker med tandsmør, frituredryp-

på Arbejde”. Et projekt der skal inspirere

og trækker noget ned over hovedet på

pende pomfritter og fed sovs. Det er den

til en sundere madkultur gennem forskel-

virksomhederne og deres ansatte.

madkultur, som alt for ofte gør sig gæl-

lige tiltag rundt

Deltagerne bliver bl.a. opmuntret til at

dende i kantinerne og frokoststuerne

omkring i kantiner

tage aktivt del i ”Mad på Arbejde” gen-

rundt omkring på de danske arbejdsplad-

og frokoststuer på

nem møder, nyhedsbreve og deltagelse i

ser. Der er desværre rigtigt langt mellem

foreløbigt 8 danske

konferencer. Som afslutning på ”Mad på

den lette og grønne mad, og vil du spise

pilotvirksomheder.

Arbejde” vil erfaringer fra

sundt i frokostpausen, er du mange steder

For det er netop

de 8 pilotvirksomhe-

overladt til din egen madpakke eller dåse-

inspiration og gode ideer, det handler om,

der blive opsam-

majsen og de optøede gulerødder i kanti-

når de usunde vaner skal ændres - og

let i et

nens grønne alibi - salatbuffeten.

noget af den inspiration kan måske kom-

Det er selvfølgelig en grov generalisering,

me fra kliniske diætisters viden og erfa-

men i en tid hvor halvdelen af den voksne

ringer.

danske befolkning er blevet overvægtige,

Vi hverken kan eller vil lovgive om,

må vi se i øjnene, at vi har nogle alvorlige

hvad folk skal putte i munden, når
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ernæringsmæssige problemer. Og mad-
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ket.
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kan blive spredt ud til en lang række virk-

Større rolle til kliniske
diætister

somheder rundt omkring i landet.

Med et øget fokus på kost og

idékatalog, så de gode ideer og initiativer

ernæring på arbejdspladserne er

Arbejdspladsen som
sundhedsfremmer

der næppe nogen tvivl om, at klini-

I forbindelse med ”Mad på Arbejde” har

større rolle på de danske virksomheder,

vi foretaget en undersøgelse af deltager-

end de gør i dag. Selvfølgelig skal der

nes holdning til en række kostspørgsmål,

være vilje og lyst på virksomhederne til at

bl.a. blev de spurgt om deres holdning til

gøre noget ved den usunde livsstil, men

arbejdspladsens rolle. Ud af de 230

uden et fagligt input kommer man ikke

adspurgte var over 80 procent positive

langt. Derfor kan jeg kun opfordre til en

overfor, at arbejdspladsen skal være med

endnu tættere dialog mellem kliniske

til at fremme sunde kostvaner hos de

diætister og virksomheder. For det kan

ansatte. Det tal er selvfølgelig enormt

selvfølgelig ikke være rigtigt, at man skal

positivt for et projekt som ”Mad på

blive fed af at gå på arbejde, og det kan

Arbejde”, men det siger i høj grad også

jeres faglighed være med til at sikre.

ske diætister kan komme til at spille en

noget om, at kost og ernæring kan blive

Yderligere oplysninger

kommende år.

www.mad-paa-arbejde.dk ■
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et varmt tema på virksomhederne i de
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SHS International Ltd.
Rørmosevej 2A
3450 Allerød
Telefon 70 25 10 51
Ordretelefon 70 25 10 53

For mere information
besøg SHS hjemmeside:

www.shsweb.co.uk

ARTIKEL
Af Lise Schachtshabel, CO-fællestillidsrepræsentant, kontaktperson for projekt ”Mad på Arbejde”, Coloplast, Humlebæk

Sundere madvaner på Coloplast
Kantinerne på Coloplasts Humlebæk fabrikker er med i

ber og igen i november. På kokkeskolen

et pilotprojekt ”Mad på Arbejde” under Fødevaremini-

vil virksomhedens kokke sammen med de
ansatte og deres familie lave sund mad,

steriet og SiD, som har til formål at ændre madvanerne

således at det er nemmere at tage de nye

til de mere sunde.

vaner fra kantinen med hjem fra arbejde.
Gruppen har ligeledes talt om at trække
på en klinisk diætist til hjælp og støtte for
vægttabsgrupper blandt interesserede
ikke kun for Humlebæk kantinerne, men

medarbejder.

alle virksomhedens 7 kantiner.
Effekten ”måles” ved at se, om der flyttes

Også ud af huset

kantineindkøb fra de usunde varegrupper

Gruppen har mange ideer til, hvad der

til de sundere varegrupper.

kan igangsættes, og har flere spændende
tiltag i ærmet. Ikke alle er fastlagt, men

Sydkantinen i ”festtøjet”.
Kantinerne stiller gerne op ved enhver lejlighed,
det være sig kundebesøg, mærkedage, højtider
eller andet vi synes, vi skal fejre.

Bolden gives op til sundere
levevis

som emner kan nævnes, cykel - eller gåtu-

De sidste 2 uger af maj 2004 blev bolden

på besøg i skolerne, evt. som gæstekok i

givet op til en sundere levevis, og projek-

undervisningen – alt sammen for at sikre

tet skudt i gang. I den periode var al slik

at også familien er med på ideen.

re med familie og kolleger, samt kokken

og andet usundt flyttet til en mindre synDKLISC@coloplast.com ■

lig plads i kantinen.
Det er nærliggende for Coloplast at indgå

I disse uger kunne medarbejdere tilmelde

i et sådant projekt, idet høj livskvalitet lig-

sig en kokkeskole som afvikles i septem-

ger virksomheden meget på sinde, ikke
alene for vore kunder men også for virkSUNDERE MADVANER PÅ COLOPLAST

somhedens medarbejdere.

SIDE
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DE 2 HUMLEBÆK KANTINER

Det gode ved projektet er, at der ikke er
tale om løftede pegefinger, eller at kantinerne skal lege politibetjente.

Værdigrundlag for kantinerne
Kantinerne vil arbejde på at indføre mere
sund mad, ikke som alternativ, men som
det generelle tilbud. Den sundere mad
skal vise at sund mad smager godt, ser
godt ud og er lige så nem at gå til, som
den mere traditionelle mad.
Projektgruppen har aftalt, at der skal
tages en konkret dialog med bestemte
medarbejdere. Disse medarbejdere skal
være med til at give input til en kostpolitik

• Ca. 1000 ansatte benytter de 2 kantiner. Der arbejdes i 2 -holdskift,
næsten alle medarbejdere bruger
kantinen dagligt.

• Der sælges varme retter, suppe,
smørrebrød, salat eller man kan vælge en stor skål frisk frugt.

• Af brugere er 50% produktionsmedarbejdere, og 50% er funktionærer.

• Der må ikke spises i produktionen.
Der er steder, hvor man godt må spise f.eks. et stykke frugt og drikke
kaffe.

• Fabrikken har 2 store flotte kantiner, opdelt i Nord og Syd kantine.

• Der sælges også kage, slik m.m.

• Der er ca. 400 spisende i Syd kantinen og ca. 600 spisende i Nord kantinen.

• Der er isvand og kaffemaskiner alle
steder på fabrikken.

• Begge kantiner er åbne om dagen,
derudover er Nord åben om aften,
og Syd om natten.

• Netværk: Både Syd og Nord kantinen indgår i internt netværk
med de øvrige kantiner
under Coloplast
- i alt 7 kantiner.

• Alle arbejder i faste hold. Der er
medarbejdere, der arbejder 12 timer
i træk, 3 dage om ugen. Mange af
disse spiser alle deres måltider i kantinen.

• Antal medarbejdere i kantinen: 15.

eller et værdigrundlag for kantinerne,
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ARTIKEL
Af Susanne Elman Pedersen og Lisa Heidi Witt,
kliniske diætister, Diabetesforeningen

Rådgivning på mange niveauer
Susanne Elman Pedersen og Lisa Heidi Witt, begge klini-

samtalerne med en nyopdaget diabetiker

ske diætister, er ansat i Diabetesforeningen. De fortæller

spørger vi typisk til biokemiske data,
medicinering, og andre relevante oplys-

her om arbejdet i patientforeningen, der byder på en

ninger, herunder andre diætkrævende

hverdag præget af forskelligartede arbejdsopgaver, men

sygdomme. Med baggrund i dette giver vi

hvor telefonrådgivning og udarbejdelse af opskrifter er
nøgleopgaver.

"nødhjælp", så personen kan påbegynde
eventuelle livsstilsændringer.
I rådgivningen får vi også opkald fra diabetikere, som måske allerede er tilknyttet
et diabetesambulatorium eller en nyreafdeling. Deres situation er ofte så kompleks, at vi må bede dem om at rette henvendelse til deres respektive behandlingssted.
Da det ikke er alle amter, der tilbyder
kostvejledning hos en klinisk diætist, oplyser vi om muligheden for at henvende sig
til en privatpraktiserende klinisk diætist,
hvis der er brug for det. Er det derimod
vejledning af mere generel karakter, vejleder vi dem bl.a. ud fra Diabetesforeningens kostvejledningsmateriale.
I vores arbejde støder vi også ofte på
spørgsmål fra kliniske diætister, apoteker,
offentlige instanser, patientforeninger og
industrien. Det er af stor værdi, at vi bru-

RÅDGIVNING PÅ MANGE NIVEAUER

Som kliniske diætister ansat i en patientforening er det vigtigt for os at få respons fra kolleger, der arbej-
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der med vores informationsmaterialer i det daglige. Vi vil derfor opfordre til, at I kontakter os med ideer og kritik på nuværende materialer, webside m.m., men også gerne med forslag og ønsker til kommende materialer, siger Diabetesforeningens kliniske diætister Susanne Elman Pedersen og Lisa Heidi Witt.

ges som faglige sparringspartnere - ikke
mindst af kliniske diætister "ude i marken". Vi samarbejder desuden med industrien, og anser det for meget positivt, at
vi fx tages med på råd, inden importører

Rådgivning via telefon

les det også tydeligt på spørgelysten. Det

og producenter markedsfører nye produk-

Kontakten til den enkelte diabetiker sker

er derfor vigtigt at være løbende opdate-

ter.

primært gennem vores telefonrådgivning,

ret.

der er åben mandag-torsdag mellem 9-12.

Telefonrådgivning er naturligvis begræn-

Rådgivning via nettet

På årsbasis har vi ca. 2000 opkald, og det

set af, at man ikke har kendskab til den

Udover telefonrådgivningen er der også

er langt overvejende type 2 diabetikere

enkeltes personlige data, men som regel

mulighed for at stille spørgsmål via nettet

eller deres pårørende, der henven-

kan vi hjælpe dem videre i deres søgen

på www.diafonen.dk. Diafonen er et tilbud

efter information. Vi støder ofte på diabe-

til alle med diabetes eller med interesse

tikere, der lige har fået stillet diagnosen

for diabetes, herunder forældre til børn

hos egen læge, og som efterfølgende er

med diabetes og andre pårørende. Et

sendt hjem uden ret megen vejledning. I

svarpanel bestående af frivillige, erfarne

der sig med spørgsmål. Har et
emne været omtalt i
medierne,
afspej-
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I 2003 er der kommet nyt design på alle materialer fra Diabetesforeningen for at fremme genkendeligheden.

diabetikere er tilknyttet og svarer dagligt

bejde med webmaster. Som noget for-

til Diabetesforeningens medlemsblad, der

telefonisk på generelle henvendelser om

holdsvis nyt udsender vi nyhedsbreve til

udkommer 6 gange om året.

livet med diabetes. Spørgsmål af faglig

kliniske diætister 2-3 gange om året via

I hvert blad er der fast ca. 5 sider "mad &

karakter videresendes til de relevante fag-

e-mail. Det kan være information om

tips", hvortil vi udvikler nye opskrifter,

personer. Fx er der en læge tilknyttet til at

ændringer i vores pjecer eller kogebøger,

omtaler nye produkter og kommenterer

varetage lægefaglige spørgsmål, mens

nyt om hjemmesiden, afholdelse af møder

på kostfaglige emner.

kostfaglige spørgsmål besvares af os. Der

og andre relevante nyheder. Alle kliniske

Fra det øjeblik man får en idé til en

er en klar stigning i antallet af henvendel-

diætister kan tilmelde sig "nyhedstjene-

opskrift, og til retten præsenteres i bladet,

ser via nettet. Sidste år havde vi ca. 500

sten".

ligger der mange arbejdstimer. Det er

skriftlige besvarelser. Som medlem af

tidskrævende - men også spændende - at

de www.diabetes.dk, herunder opskrifter.

Medlemsblad
og kogebøger

For kliniske diætister og andre behandler-

Vi leverer

grupper er der desuden lagt relevante

også

belse og kreativitet og for at tilgode-

rapporter m.m. under "Planer &

stof

se mindre målgrupper, fx børnene,

Rapporter", eksempelvis kan nævnes

sammen med fotografen om
fotooptagelserne. Denne del af
arbejdet giver mulighed for nyska-

når temaet er børnefødselsdag.

uddrag af MTV-rapporten om type 2 dia-

Sideløbende laver vi miniko-

betes. Under "Forskere &

gebøger, der ud fra et bestemt

Behandlere" finder man bl.a. det

tema bidrager med opskrifter,

seneste nummer af

som diabetikeren kan bruge i

"Behandlerbladet" og undervis-

sin dagligdag. Vi har lige af-

ningsmateriale til primær

sluttet arbejdet med en fiske-

sundhedstjeneste. Det er

kogebog.

også vores arbejdsopgave

I såvel arbejdet med bidrag til

at vedligeholde/opdatere
relevante netsider i samar-
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medlemsbladet som kogebøger,
har vi stor indflydelse på indhol-

RÅDGIVNING PÅ MANGE NIVEAUER

masse faktastof på foreningens hjemmesi-

prøve retterne af og arbejde
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Diabetesforeningen er der adgang til en

ARTIKEL

det, og vi følger også projekterne gennem
layout, korrektur og tryk.

FAKTA OM DIABETESFORENINGEN
• Diabetesforeningen, der blev stif-

ler fra udviklingspuljen.

Samarbejdsprojekter

tet i 1940, er med sine ca. 60.000

Sidstnævnte støtter tværfaglige

Diabetesforeningen udgiver en lang ræk-

medlemmer en af Danmarks store

projekter, der udføres af eller i

ke vejledningsmaterialer, og i udarbejdel-

patientforeninger. Opgaverne vare-

samarbejde med diabetesteam

sen af disse har vi ofte et samarbejde med

tages af 30 ansatte i sekretariatet i

eller lægepraksis. Dvs. kliniske

kliniske diætister, sygeplejersker og

Odense, samt de ca. 600 frivillige

diætister har også mulighed for at

læger, der har diabetes som deres arbejds-

tilknyttet foreningens lokalafdelin-

søge denne pulje. Læs mere på

ger rundt om i landet

www.diabetes.dk/forskere&behand

område. Vi bestræber os på at efterkom-

• Foreningens formål er at virke til

lere under "Legater og støtte".

glædeligt, at vores materiale i stort

gavn for diabetikerne, både i for-

• Udover temamødet for kliniske

omfang bruges af både behandlerne på

hold til behandling, oplysning,

diætister, afholder Diabetesfor-

sygehusene og af de privatpraktiserende

undervisning og politiske forhold,

eningen kurser for andre behand-

kliniske diætister.

herunder tilskudsmuligheder, soci-

lingsgrupper og tværfagligt kursus

Når en patientforening udgiver vejled-

allovgivning, forsikrings- og køre-

for diabetesteams.

ningsmateriale, skal det kunne bruges af

kortregler, adoption m.m.

me ønsker og behov for materiale. Det er

hele målgruppen og i alle dele af landet.

• Hvert år uddeler foreningen ca. 4

Individualiseringerne må så efterfølgende

millioner kroner i forskningsstøtte.

tilføjes i den individuelle rådgivning og

Hertil kommer rejselegater og mid-

vejledning af personen. Som kliniske
diætister i Diabetesforeningen deltager vi
også i samarbejde med
andre

patientforeninger og offentlige instanser.

Diabetesforeningen modtager høringer på

Fx var vi med i "6 om dagen" kampagnen,

ændringsforslag til love, bekendtgørelser

hvor bl.a. frugt -og grøntindustrien,

m.m. og kommenterer relevante forslag

Fødevaredirektoratet, Forbrugernes Hus,

på kostområdet. Lejlighedsvis bliver vi

Sundhedsstyrelsen og flere patientfore-

også kontaktet i forbindelse med frem-

ninger havde til formål at øge befolknin-

læggelse af sager i EU. Det er altid posi-

gens indtag af frugt og grønt. Senest er
vi med i udarbejdelsen af et idékatalog til det såkaldte

RÅDGIVNING PÅ MANGE NIVEAUER
SIDE

hold, der kan gavne diabetikerne i deres
hverdag. Vi deltager desuden i Forum for

"Sundhedstegn". Kataloget
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tivt, når vi får mulighed for at påvirke for-

skal være inspirationskilde til, hvordan

Ernæringsoplysning, der er et netværk af
foreninger, organisationer med flere, der
arbejder med ernæringsoplysning.

man bl.a. i
skole- og

Undervisning og kostråd

instituti-

Diabetesforeningen har udarbejdet under-

onsregi

visningsmateriale til flere faggrupper bl.a.

kan imple-

kliniske diætister og personale i primær-

mentere sund-

sektoren. Som kliniske diætister indgår vi

hed i dagligdagen.

i de relevante arbejdsgrupper, der nedsæt-

Regeringens tan-

tes, og vi har derfor indflydelse fra idéfa-

ke er, at den enkelte

sen og til det færdige resultat foreligger.

skole - efter at have arbej-

Lejlighedsvis tilknyttes vi undervisnings-

det med sundhed indenfor

opgaver, fx uddannelse af instruktører til

en række nærmere define-

Diabetesforeningens motivationsgrupper.

rede områder - kan få et

I opstartsfasen varetog vi den teoretiske

"Sundhedstegn".

og praktiske undervisning i diabetesmad
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på kurser rundt i landet. Efterfølgende

En af rådets faste opgaver er løbende

området. Det vil givet føre til mange nye

har vi undervist instruktørerne i vægttab,

ajourføring af rekommandationer for dia-

og spændende arbejdsopgaver i de kom-

da det har vist sig at være et efterspurgt

betesdiæt og vejledningsmateriale og

mende år for os som kliniske diætister

emne i stort set alle motivationsgrupper.

beregning af merudgifter til diabeteskost.

ansat i en patientforening.

Undervisningsopgaverne giver os lejlig-

Opgaver, der i høj grad også involverer os

hed til at møde vore "brugere", hvilket er

som kliniske diætister.

Yderligere oplysninger

meget værdifuldt, da vi får mange gode

Af Kostrådets andre opgaver kan nævnes

www.diabetes.dk

input. Der arbejdes i øjeblikket på at

behandling af indkomne ansøgninger fra

Susanne Elman Pedersen

udbygge undervisningsdelen til diabetike-

kliniske diætister til Diabetesforeningens

tlf. 63 12 90 31,

re, pårørende og andre, så den bliver et

rejselegater. Hvert år uddeles 20.000 kr.

mail: sep@diabetesforeningen.dk

mere fast element i arbejdsopgaverne.

til fx kongresser indenfor ernæring og

og Lisa Heidi Witt

diabetes. Kostrådet planlægger at afholde

tlf. 63 12 90 32,

Diabetesforeningen har siden 1984 haft et

et temamøde for kliniske diætister i 2005.

mail: lw@diabetesforeningen.dk ■

Kostråd (dengang Kostudvalg), der består

Temaet er endnu ikke fastlagt.

af kliniske diætister, læger og andre fagDer har i det seneste år været meget

og ernæring. Pt. består Kostrådet af seks

fokus på diabetesområdet bl.a. på grund

medlemmer. Sekretærfunktionen vareta-

af MTV-rapporten for type 2 diabetes og

ges af Susanne Elman Pedersen.

regeringens handlingsplan for diabetes-

XXXXX

personer med specialviden om diabetes

SIDE
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ARTIKEL
Af Nina Due Jensen, cand. brom.

Kost og gigt
Selvom der ikke findes en ”gigtdiæt” er støtte fra en kli-

frossen halvfabrikata i større stil føles for

nisk diætist relevant for mange mennesker med gigt.

dyrt.
Overvægt er en reel risiko for alle, der

Gigtsygdomme påvirker ofte muligheden for at købe ind

har besvær med at bevæge sig, men slid-

samt tilberede maden. Hyppigt er der problemer med

gigt og urinsyregigt er oftere forbundet
med overvægt end andre gigtsygdomme.

over- eller undervægt.

Urinsyremængden i blodet reduceres på
længere sigt ved vægttab hos adipøse

Ved gigtsygdomme kan der endvidere

måder at tilrettelægge måltider og mad-

være tygge- eller synkeproblemer, mund-

lavning efter appetit og fysiske mulighe-

tørhed samt smagsforandringer. Der er

der. I langt de fleste hjem har kvinderne

ved et vægt-

kun sjældent en sammenhæng mellem

ansvaret for mad og måltider, og da gigt

tab

gigtsymptomer og madoverfølsomhed.

rammer kvinder oftere end mænd, er god

Der er nogle specifikke kostråd ved

rådgivning vigtig for hele familiens

Sjøgrens syndrom, leddegigt og urinsyre-

ernæring - ikke bare den gigtramte.

gigt.

Rent praktisk har man ved gigt i fing-

med urinsyregigt. Risikoen for slidgigt i
knæene over de næste 10 år halveres

re og hænder brug for at lave mad på

Gigt kan forværre kosten

en måde så rensning, udskæring og

Det er sjældent, at kosten forværrer gigt,

snitning begrænses. Ved gigt i ryg, knæ,

men gigt forværrer til gengæld ofte

hofter og fødder skal madlavningen tilret-

kosten. Det kan nemlig være overordent-

telægges, så man slipper for at stå længe,

på

lig vanskeligt at fastholde varierede og

og der kan være problemer med indkøb.

blot 5 kg (1).

sunde kostvaner, hvis man har besvær

Indretning, redskaber og udstyr

mennesker med inflammatoriske gigtlidel-

tygge og synke maden. Desuden kan

Det kan være relevant at foreslå en samta-

ser f.eks. reumatoid arthritis (leddegigt),

smerte og træthed ødelægge appetitten.

le med en ergoterapeut om ledbeskyttel-

Sjøgrens syndrom og børnegigt.

Der er derfor ofte brug

se. Ved en hensigtsmæssig indretning af

for hjælp til at

køkkenet samt brug af nogle gode køk-

Problemer med mad og spisning

kenredskaber/hjælpemidler, vil motiva-

Spisefunktionen kan rammes af gigt i

tionen og mulighederne for at klare mad-

kæber eller spytkirtler, og gigtmedicin

lavning oftest være større, selv om man

påvirker appetit og fordøjelse. Der kan

har gigt med deraf følgende smerter og

derfor være behov for tygge- og synke-

nedsat bevægelse.

venlig kost, eller mad som er skånsom

KOST OG GIGT

finde
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Undervægt er især et problem blandt

med at købe ind, lave mad eller måske at

mod mave og tarm.

Over- og undervægt

Endvidere kan smagsopfattelsen hos men-

Behandling af over- og undervægt adskil-

nesker med gigt ændres af sygdom og

ler sig principielt ikke fra andre patient-

behandling. Dette håndteres som hos

grupper. Men der er mange udfordringer

andre patienter.

forbundet med at rådgive mennesker,
som har problemer med at bære varer
hjem og med at tilberede mad. Og som i
øvrigt har en stram økonomi, så f.eks.

Kosten ved Sjøgrens syndrom
Et af symptomerne på Sjøgrens syndrom
er mundtørhed, som kan gøre det vanske-
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• kogt fisk og fiskefars

frugt og grønt. Kosttypen er

• gratin, æggekage, omelet - hårdkogt

klinisk afprøvet (4).

æggeblomme kan føles tør

Man skal op på

• blendede og legerede supper

mindst et par

• syrnede mælkeprodukter

gram n-3 fedt-

• budding, fromage, is og softice, kage

syrer dagligt.

med cremesauce

Det svarer
til omkring

Kosten ved leddegigt

800 gram

Det ser ud til at nogle symptomer kan

fed fisk om

ligt at tygge og sluge maden. Man mang-

mildnes, hvis patienter med leddegigt spi-

ugen. Er 800

ler spyttets evne til at fugte og beskytte

ser rigeligt med n-3 fedtsyrer fra fed fisk

gram fed fisk

slimhinden, regulere madens konsistens,

og antioxidantrige fødevarer (2). Nogle

om ugen

hjælpe til at maden kan synkes samt spyt-

kan måske have gavn af vegetarkost eller

uoverkomme-

tets fordøjelsesenzymer.

en kort faste.

ligt, kan man

Patienter med Sjøgrens syndrom har der-

supplere med

for glæde af at holde munden fugtig, sti-

N-3 fedtsyrer

fiskeolie.

mulere spytdannelsen og af at spise blød

N-3 fedtsyrer kan modvirke inflammation

For frugt og grønt gælder

og saftig mad.

og kan derfor være gavnlige ved ledde-

den almindelige anbefaling på

gigt og måske også ved andre inflammato-

mindst 600 gram dagligt.

Hold munden fugtig

riske gigtsygdomme (3). N-3 fedtsyrer fin-

Der går 10-14 uger, før effekten af kosten

Munden kan holdes fugtig ved at skylle

des naturligt i fede fisk og i levertran. Der

kan mærkes.

og væde munden tit med f.eks. vand eller

findes også n-3 fedtsyrer i visse planter

mild te. Mundtørheden kan afhjælpes

f.eks. hørfrø, valnødder og raps.

Vegetarkost
Nogle patienter med leddegigt mærker en
gavnlig effekt af vegetarkost (5, 6, 7).

tabletter, gel og spray mod mundtørhed

“Gråstener diæten” til
leddegigtpatienter

samt Caroxin® tyggegummi.

På Kong Christian X’s Gigthospital i

med mindre man er meget kostkyndig.

Gråsten anbefaler man patienter med led-

Forsøgsomstændigheder med intensiv

degigt at spise fed fisk samt masser af

rådgivning gør det langt nemmere at sør-

Stimulering af spytdannelsen

Dette bør næppe forsøges på egen hånd,

• syrlig mad og drikke

ge for tilstrækkeligt energi, vitaminerne

• syrlig drik eller vin 1/2 time før maden

B12 og D samt protein. Ønskes en afprøv-

• sukkerfrit tyggegummi eller pastiller

ning af vegetarkost, bør der derfor være

• tygning af lidt knust is før maden

en klinisk diætist med i behandlerteamet.

Blød og saftig mad

Faste

Blød og saftig mad er let at tygge, klistrer

Faste er absolut kun en kortvarig løsning

ikke til slimhinderne og glider let ned:

pga. tabet af magert væv. Det er kun mid-

• mad med sauce eller dressing

lertidigt, at der under en hel eller delvis

• brød kan opblødes i sauce, bouillon

faste opleves en lindring af symptomerne

eller suppe

på inflammatoriske gigtsygdomme såsom

• pastaretter

leddegigt (3). Når normale spisevaner

• alle slags grød

genoptages, kommer symptomerne til-

• kartoffelmos evt. med andre grøntsager

bage.

15

- kogte kartofler kan klistre
• salat med dressing f.eks. med tun, æg,
skinke eller kylling
• farsretter og retter med hakket kød
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midler. Midler mod mundtørhed er suge-

Kosten ved urinsyregigt
Andre faktorer end kosten kan fremkalde
anfald af urinsyregigt. Patienterne kan

SIDE

med kunstigt spyt eller spytstimulerende

ARTIKEL

have en tendens til at fokusere for meget
på kosten. Det er dog nyttigt med kostråd
under anfald. Langsomt vægttab hos over-

fruktose, som bør reduceres.
• Hurtigt vægttab øger urinsyrekoncentrationen i blodet.

vægtige samt at være i god fysisk form
virker forebyggende. Det samme gør til-

Kosten ved slidgigt

syneladende et højt indtag af fødevarer,

Der er ingen særlige kostråd ved slidgigt.

der er rige på kostfiber, folat og vitamin C

Som nævnt er håndtering af overvægt en

såsom frugt og grønt (8) samt mælkepro-

vigtig problematik.

dukter, især de magre (9). Et højt alkoholforbrug øger risikoen, men ikke et højt

Få reagerer på maden

purinindtag (8). Et højt forbrug af kød

Mange tror, at de reagerer på noget i

(okse, svin og lam) samt fisk og skaldyr

kosten, men det kan sjældent bekræftes

Referencer

øger også risikoen for urinsyregigt (9).

ved undersøgelser, så reelt er det formo-
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dentlig kun få, der får ledstivhed og smer-
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ter pga. fødevarer. Der er derfor ingen

reduces the risk for symptomatic knee

• Alle former for alkohol kan forhøje urin-
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• Fruktose øger dannelsen af urinsyre.
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Pedersen K, Hansen EL, Unger B,
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og ingefær (12) ved slidgigt samt Longo
Vital ved Sjøgrens syndrom (13).
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Yderligere oplysninger:

hritis – status: two years after introduc-

www.gigtforeningen.dk

tion of the diet. Clinical Rheumatology
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6. Hafstrom I, Ringertz B, Spangberg A,
von Zweigbergk L, Brannemark S,
Nylander I, Ronnelid J, Laasonen L,
Klareskog L. A vegan diet free of gluten improves the signs and symptoms
of rheumatoid arthritis: the effects on
arthritis correlate with a reduction in
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SLIDGIGT

URINSYREGIGT

Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Ved slidgigt
beskadiges ledbrusken, og knogleenderne får udvækster,
der føles som en hård fortykkelse. Leddet kan efterhånden føles stift med nedsat bevægelighed. Slidgigt kan give
smerter, som medfører, at man søger læge. Men slidgigt
giver ikke altid smerter. Nogle vil aldrig opdage, at de
har slidgigt, selv om det ville kunne ses på et røntgenbillede.

Urinsyregigt skyldes et fejlreguleret urinsyrestofskifte.
Urinsyregigt kommer i anfald og skyldes udfældning af
urinsyrekrystaller i leddene. Denne udfældning afhænger
ikke alene af blodets urinsyrekoncentration. Man kan
godt have meget urinsyre i blodet uden at have urinsyregigt. Man kan også få urinsyregigt ved normale koncentrationer af urinsyre i blodet.
Urinsyregigt viser sig ved rødme, varme og hævelse af et
led, eller sjældnere nogle få led, hyppigt lokaliseret til
storetåens grundled eller anklen. I de fleste tilfælde er
leddet meget smertefuldt. Anfaldet klinger som regel af
inden for en uge. Nogle mennesker har kun ét urinsyregigtanfald i deres liv. De fleste vil have flere anfald, som
ubehandlet vil komme hyppigere og hyppigere. Der findes lægemidler, som forebyggende kan sænke blodets
urinsyreindhold. Et forhøjet indhold af urinsyre i blodet
kan skyldes overproduktion (10% af tilfældene) eller nedsat udskillelse gennem nyrerne (90% af tilfældene). Visse
lægemidler (f.eks. vanddrivende medicin) samt indtagelse
af store mængder mad og drikke (f.eks. alkohol), som
øger urinsyrekoncentrationen i blodet, kan også have
betydning.
Urinsyre dannes ved nedbrydning af puriner. Der er puriner i kosten, men langt det meste kommer fra nedbrydning af kroppens egne celler. Hurtigt vægttab øger derfor risikoen for anfald.
Det er altså ikke nødvendigvis kosten, som fremkalder
anfald af urinsyregigt.
Uvant fysisk anstrengelse eller overanstrengelse kan
fremkalde anfald af urinsyregigt.
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Inflammatoriske gigtsygdomme er en lang række forskellige sygdomme med gigtbetændelse (inflammation) i led
og bindevæv pga. en fejlregulering af kroppens immunforsvar og betændelsesreaktion. De fleste af sygdommene er sjældne bortset fra kronisk leddegigt. Leddegigt
medfører inflammation i kroppens led. Det kan ramme få
eller mange led og viser sig ved smerte, stivhed, hævelse
og nedsat funktion af leddene. Gigtbetændelsen kan
også inddrage andre områder af kroppen og er oftest
ledsaget af træthed. Som eksempler på andre inflammatoriske gigtsygdomme kan nævnes Bechterews sygdom og psoriasisgigt.
Patienter med inflammatoriske sygdomme rammes
undertiden også af Sjøgrens syndrom. Symptomerne for
mennesker med Sjøgrens syndrom er fornemmelse af
grus i øjnene, ofte med brænden og svien på grund af
øjentørhed. Desuden er der mundtørhed, som kan gøre
det vanskeligt at tygge og sluge maden. Træthed er et
dominerende symptom. Muskel- og ledsmerter kan være
tilstede i varierende grad.
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ARTIKEL
Af Lotte Drasbæk, klinisk diætist, Kong Chr. X´s
Gigthospital, Gigtforeningen

Kong Chr. X´s Gigthospital
Der er mange spændende opgaver som klinisk diætist på
Kong Chr. X´s Gigthospital. Gigthospitalet ejes af Gigtforeningen, og er reumatologisk afdeling for Sønderjyllands Amt. Her er tre sengeafdelinger og reumatologisk ambulatorium.
Gigthospitalet er omfattet af det frie syge-

Til den fysioterapeutiske behandling er

forståelseskursus, (rehabilitering), og

husvalg, og patienter fra hele landet kan

der gode træningsfaciliteter, der inklude-

træningsophold for patienter med morbus

henvises af egen læge, speciallæge eller

rer varmtvandsbassin. Ved den ergotera-

bechterew.

sygehusafdeling til undersøgelse, udred-

peutiske behandling trænes dagligdags

Desuden underviser jeg løbende i sund

ning, behandling og genoptræning.

færdigheder samt arbejdsteknikker.

kost, som et tilbud til alle indlagte patien-

Desuden forefindes et fint træningskøk-

ter.

Målsætning

ken.

Målsætningen for Gigthospitalet er, at

De fleste har nok hørt om ”Gråstener-

give mennesker med en gigtsygdom

diæten” (s. side 15) til leddegigtpatienter,

mulighed for at leve en så normal tilvær-

som udspringer af et forskningsprojekt på

else som muligt.

Gigthospitalet, hvor klinisk diætist Lone
Nielsen varetog den diætetiske planlæg-

Den medicinske forskning prioriteres

ning og udførelse.

KONG CHR. X’S GIGTHOSPITAL

højt, og foregår i samarbejde med reuma-
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tologiske afdelinger på Universitetshospi-

Det daglige kosttilbud

taler i såvel ind- som udland.

På Gigthospitalet er maden højt priorite-

Diætistfunktionen

ret, og betragtes som en del af behandlin-

Gigt er ikke bare gigt, der findes mange

Diætistfunktionen er normeret til 20 timer

gen. Der er tre menuer at vælge imellem,

typer af gigt og bindevævslidelser, som

om ugen. Som klinisk diætist varetager

og altid salatbar og fisk til frokost. Fisk og

det også fremgår af Nina Due Jensens

jeg diætbehandlingen af de indlagte pati-

artikel side 14.

enter.

Tværfaglig behandling

Størstedelen af de patienter jeg ser, er

Den tværfaglige behandling vægtes højt,

henvist med henblik på diætvejledning

og i behandlerforum indgår læge, pleje-

indenfor overvægt, ernæringsterapi, fore-

personale, fysioterapeuter, ergoterapeuter,

byggelse, urinsyregigt, kost og gigt.

socialrådgiver og klinisk diætist.

Den kliniske diætist indgår i det tværfaglige undervisningsteam, der varetager
undervisningen af patienter.
Eksempler herpå er
undervisning af leddegigtpatienter
på sygdoms-

vegetariske retter er ofte på menuen.
Maden mærkes efter fedtenergiprocent
efter et trafiklyssystem, som patienterne
informeres om ved indlæggelsen.
Mange leddegigtpatienter tager fiskeolie-
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kapsler. I søjlediagrammet, figur 1, illustreres koncentrationen af n-3 fedtsyrer,
og eksempelvis hvor meget man skal spise af fisk, for at få 3 g n-3 fedtsyrer, der
for eksempel svarer til fem Pikasol.

Ernæringsmæssig screening
På Gigthospitalet er vi godt i gang med at
implementere ernæringsmæssig screening, for at identificere og imødegå ernæringsmæssig risiko i relation til underernæring. Ernæringsmæssig screening skal
implementeres i hele Sønderjyllands
Amt, og er en del af kvalitetssikrings-

Yderligere oplysninger:

projektet ”KISS”.

www.gigtforeningen.dk/
foreningen/Gråsten

I forlængelse af dette har vi et
ldrasbaek@gigtforeningen.dk ■

ønske om at arbejde videre med
Samtidigt er

fokus på proteinindtag og træning i

det amtslige diætistsamarbejde meget

tværfagligt regi.

værdifuldt, når man er ”ene faggruppe i

Klinisk diætist

kurven”.

At være klinisk diætist på Gigthospitalet
er et selvstændigt og udfordrende arbej-

Er der kliniske diætister rundt om i lan-

de, i et tværfagligt miljø, med tværfaglige

det, der er interesseret i at danne erfa-

konferencer, staff-meetings, og behandler-

gruppe indenfor arbejdet med reumatolo-

forum.

giske patienter, hører jeg gerne fra jer.

Figur 1

Indhold af marine n-3 fedtsyrer
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N-3 / 100 gram

Koncentrationen af n-3 hhv. mængden
der skal indtages for at få 3 gram n-3.

ARTIKEL
Af udviklingschef, cand.scient. i human ernæring Tina Lindeløv,
Schulstad Brød og daglig leder af MUFObes, ph.d.-studerende
Thomas Meinert Larsen, Institut for Human Ernæring.

Det amerikanske kostpyramide-spil
Nye kulhydratfattige kosttrends fra USA kan gøre mere

NNR er baseret på den nuværende viden

skade end gavn i Danmark. Man gambler med folkesund-

om ernæringssituationen i Norden, og
eftersom vi hele tiden indhenter ny viden,

heden, hvis man tilrettelægger kosten efter de amerikan-

og både samfund og den ernærings-

ske trends, før de er undersøgt nærmere. Nye trends bør

mæssige situation er i udvik-

afprøves efter danske forhold, før man ved, om der er

ling, revideres anbefalingerne løbende.

grundlag for nye kostanbefalinger i Danmark.
Fedmeepidemien
Et eksempel på, at
samfundets ernæringssituation er i udvikling, er den
epidemiske udvikling i antallet af overvægtige. Det er en udvikling, som ses i en
lang række vestlige lande, herunder også
Danmark. Men spørgsmålet er dog stadig, om stigningen i antallet af overvægtige bør resultere i ændringer i de gældende kostanbefalinger.

DET AMERIKANSKE KOSTPYRAMIDE-SPIL

De gældende anbefalinger indebærer bl.a.
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20

Aviserne har i den seneste tid været fulde

De officielle kostanbefalinger i Danmark

en kost med under 30% af energien fra

af historier om ”Atkins”-diæten og Wil-

er identiske med Nordiska Näringsrekom-

fedt. Den seneste danske kostundersøgel-

letts omvendte kostpyramide. Men selv-

mendationer (NNR). I den nyeste udgave

se viser, at voksne danskere indtager gen-

om dagspressen er fyldt med historier om

af NNR (1) tager man udgangspunkt i den

nemsnitligt 33% af energien fra fedt, og

amerikanske kosttrends, skal man ikke

nuværende ernæringssituation i Norden

mere end hver 10. dansker får over 40% af

tro alt, man læser i aviserne. Dagspressen

og sigter mod at give et grundlag for at

energien fra fedt (2). Danskerne spiser

har haft vanskeligt ved at skelne mellem

planlægge en kost, som er tilstrækkeligt

således federe kost, end man anbefaler fra

slankekure og generelle kostråd og mel-

varieret til at:

officiel side.

lem god videnskabelig dokumentation og

• Kunne tilfredsstille de primære nærings-

pseudovidenskab. Med dette indlæg
håber vi at kunne aflive nogle af de misforståelser, der kan være opstået.

Danske kostanbefalinger

behov, dvs. tilgodese individets fysiolo-

Nye kosttrends

giske behov for vækst og funktion.

I USA er fedmeproblematikken særlig

• Give forudsætning for en generel god

alvorlig. På trods af et lavere indtag af

sundhed og mindske risikoen for

fedt, er der en øget fedmeforekomst. Det

kostrelaterede sygdomme.

er sandsynligvis årsagen til, at mange

Der ligger et omfattende arbejde og en
lang række videnskabelige studier til
grund for de danske kostanbefalinger.

amerikanere opsøger alternativer til officiAnbefalingerne gælder primært grupper
af raske mennesker med lav til

elle anbefalinger og opsøger alternative
diæter, herunder ekstreme lav-kulhydrat

moderat fysisk aktivitet.

diæter. I nogle amerikanske supermarke-

NNR’s anbefalinger er

der kan man nu støde på ”low-carb”-afde-

dog ikke endegyldige.

linger, hvor man kan finde særligt kulhy-
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dratfattige fødevarer. Kulhydrater er såle-

reklame for sine

des – primært inspireret af bl.a. den nu

egne kostprincipper.

afdøde Dr. Atkins – sat i skammekrogen

Atkins levede efter sin

blandt en del forbrugere i USA. Og de

diæt og døde overvægtig

nye kosttrends har fået en ekstra stærk

i april 2003 – kun 72 år

medvind, fordi de bliver promoveret af flere

gammel, og med dårligt hjer-

store stjerner som f.eks. Cindy Crawford,

te og for højt blodtryk (7).

Demi Moore, Jennifer Aniston

strækkelig dokumentation for at anbefale en kost med under
30% af energien fra fedt.
Men omvendt lider Willetts
epidemiologiske studier af den

Dr. Atkins’ kur er ikke identisk med
Walter Willetts omvendte kostpyramide. Atkins er tilhænger af proteinrige

store svaghed, at de ikke kan udtale sig om årsags-sammenhænge.
Derfor bør de ikke alene udmønte sig i

Dr.
Robert
C. Atkins

animalske produkter, mens Willett er til-

ændringer af de officielle danske kostan-

hænger af vegetabilske produkter. For

befalinger. Epidemiologiske studier kan

brødets vedkommende skelner Willett

kun indikere, at der tilsyneladende ses en

Atkins diæt er

mellem fuldkornsbrød (nederst i pyrami-

sammenhæng, som efterfølgende bør

den) og lyst brød (øverst i pyramiden),

bekræftes af kontrollerede undersøgelser.

som livslang kostanbefaling. Ikke desto mindre

mens alle slags brød skal begrænses i
Atkins diæt.

er Atkins særdeles omtalt, og hans

Derfor har Institut for Human Ernæring
på Landbohøjskolen i samarbejde med
Willett iværksat et studie, der belyser,

kulhydraterne og bliv slank og sund for

Willett – den omvendte
kostpyramide

altid” (3) er solgt i over 10 mio. eksempla-

Walter Willett har på baggrund af store

et, MUFObes, sammenlignes tre forskelli-

rer verden over (4).

befolkningsundersøgelser konkluderet, at

ge kosttypers effekt på vægtvedligeholdel-

lyst brød, ris, pasta og kartofler ikke bør

se og forebyggelse af livsstilssygdomme

Men ifølge Ernæringsrådet, er Atkins'

indgå som en del af basiskosten. Samtidig

hos overvægtige. 125 overvægtige perso-

diæt uforenelig med almindelig sund kost.

skelner han mellem det ”gode” umættede

ner i alderen 16-35 år fordeles ved lod-

Selvom det er videnskabeligt bevist, at

fedt fra f.eks. nødder og det ”dårlige” ani-

trækning til at skulle følge enten Willett-

man kan tabe sig i en periode ved at spise

malske fedt fra f.eks. smør (8). Disse kon-

kost, anbefalet kost eller en typisk dansk

efter Atkins’ principper, er der ingen

klusioner har han samlet i en revideret

kost i 1 1/2 år (10).

videnskabelig dokumentation, der støtter

kostpyramide, som i Danmark i daglig

denne kost på længere sigt. Tværtimod:

tale omtales som ”den omvendte kostpyra-

Studiet kan bidrage til at bringe klarhed

”Set i relation til basale fødevarer som ris,

mide”.

over, hvilken kosttype der bør anbefales.

bog ”Dr. Atkins’ nye kostrevolution – kvit

hvilke kosttyper der virker bedst. I studi-

Og resultaterne forventes at få stor betyd-

brød, kartofler etc. er Atkins' uvidenskabelige råd særdeles uheldige og vil kunne

Willetts antagelser bygger på storstilede

ning for de gældende kostanbefalinger,

gøre mere skade end gavn,” siger Ernær-

epidemiologiske studier, hvor man via

selvom studiet dog formentligt ikke alene

ingsrådets formand, Bjørn Richelsen, og

spørgeskemaer har fulgt lidt over 100.000

vil være tilstrækkeligt at basere nye kost-

advarer mod at ”spille hasard med helbre-

amerikanske sundhedsprofessionelle

anbefalinger.

det og ændre kosten på baggrund af fikse

kvinder og mænd i op til 14 år.

ideer, selv om de markedsføres aggres-

Deltagerne udfylder hvert andet år et

De første resultater af MUFObes forven-

sivt” (5). De få foreliggende amerikanske

spørgeskema om kost og sygdomme, og

tes at foreligge i 2005.

undersøgelser af en protein- og fedtrig

på den måde har man forsøgt at finde

kost som slankekur indikerer, at man

sammenhænge mellem indtag af bestem-

umiddelbart kan tabe sig, men også at

te fødevarer og udvikling af livsstils-

mange tager på igen. Omvendt er det vel-

sygdomme.
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dokumenteret at fedtfattig kost forebygger vægtforøgelse og derfor også anbefa-

Willett siger til Schulstads

les efter slankekure (6).

nyhedsbrev (9), at den klassi-

Dr. Atkins selv var i øvrigt en dårlig

ske kostpyramide bør ændres.
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og Madonna.

Han mener
ikke, at der er til-
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Danske anbefalinger er
veldokumenterede

Referencer:
1. Nordiska Näringsrekommendationer

Vi tror dog på de danske kostanbefalin-

1996. Nordiska Ministerrådet,

ger, indtil noget andet er bevist. Der er

Köpenhamn 1996.

nemlig risiko for, at det relative høje ind-

2. Danskernes kostvaner 2000-2001.

hold af fedt i Willett-kosten kan øge fore-

Fødevaredirektoratet, Afdeling for

komsten af fedme og dermed indirekte

Ernæring 2002.

øge forekomsten af hjertekarsygdomme

3. Dr. Atkins’ nye kostrevolution. Robert

og diabetes. Samtidig er de danske kost-

C. Atkins 2003. Lindhardt og Ringhof.

anbefalinger i modsætning til den

ISBN 87-614-0359-8.

omvendte kostpyramide bygget på solid

4. http://www.bogide.dk/

ernæringsfaglig dokumentation med kon-

Default.asp?ID=1&M=Shop&PID=

trollerede langvarige forsøg og tilpasset

51&ProductID=199230.

den danske livsstil - og ikke den ameri-

5. Pressemeddelelse fra Ernæringsrådet

kanske.

(27.2.2004).
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Det ville være at gamble med folkesund-

en forebyggelsesindsats.

heden, hvis man pludselig skulle vende

Ernæringsrådet 2003.

kostpyramiden om og tilrettelægge
kostrådgivning ud fra de nye amerikanske
trends, uden at undersøge dem nærmere.

7. http://www.thesmokinggun.com/
archive/atkinsmed1.html
8. Eat, Drink, and Be Healthy: The

Nye trends bør afprøves efter danske for-

Harvard Medical School Guide to

hold, før man ved, om der er grundlag for

Healthy Eating. Walter C. Willett, P. J.

nye kostanbefalinger i Danmark.

Skerrett. Free Press (2002). ISBN:
0743223225.

tsl@schulstad.dk ■
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ARTIKEL
Af Kim Fleischer Michaelsen, professor, læge, Institut for Human Ernæring,
Landbohøjskolen og Pædiatrisk Ernæringsenhed, Rigshospitalet

Doktor Skrump kan hjælpe kliniske diætister
med at få overvægtige børn til at tabe sig
Det er svært af få overvægtige børn til at tabe sig. Da

nemføres og spørgsmål til barnet og

alle børn taber sig under et ophold på et Julemærkehjem,

forældrene.
F.eks.: Hvem køber frugt og grøntsager?

typisk 9-10 kg, ved vi, at det kan lade sig gøre. Men i bør-

Hvad vil du lave i stedet for at se fjernsyn?

nenes eget miljø er det meget sværere.

Har du spurgt dine forældre, om de vil gå
en tur? Desuden udskrives
en checkliste, hvor barnet
dagligt noterer, hvordan
det er gået med opgaverne. Efter en uge logger
barnet sig på igen og
taster ind, hvordan
det er gået. Doktor
Skrump giver herefter point,
som barnet samler uge for uge og kommenterer, hvordan det er gået. Barnet kan
vælge at fortsætte med de samme opgaver eller vælge nogle nye og får igen

Det er ikke nok at sige til barnet og fami-

en behandler, der kan give adgang. Og

udskrevet en huskeseddel til den følgen-

lien, at de skal spise fornuftigt og dyrke

systemet fungerer kun, hvis behandleren

de uge. Et typisk forløb vil vare 6 måne-

megen motion. Der skal mere til. Der skal

med jævne mellemrum vejer barnet.

der.

tion. Rådene skal være meget konkrete og

Hjemmesiden

Behandlerens opgave

de skal tage udgangspunkt i barnets situa-

Kort fortalt virker systemet således: Efter

Behandlerens opgave er at aftale

tion.

at behandleren har registreret sig, kan

regelmæssige opfølgninger, f.eks. hver 14.

hun/han oprette børn i systemet og udle-

dag eller hver måned. Det er behandle-

arbejdes med barnets og familiens motiva-

Vi er en gruppe, der har arbejdet med

vere brugernavn og password. Første

udviklingen af en interaktiv hjemmeside,

gang et barn logger sig på, skal det

taste det ind i systemet, der gene-

der er et værktøj, der kan hjælpe behand-

udfylde en profil med oplysninger om

rerer en vægtkurve og beregner

lere med at få overvægtige børn til at tabe

kost og motionsvaner. Ud fra disse

sig. Doktor Skrump henvender sig pri-

oplysninger genererer systemet en

mært til sundhedsplejersker, praktiseren-

liste af opgaver, som barnet kan

de læger og kliniske diætister og er

vælge imellem. Der skal væl-

dan det er gået med

beregnet til børn i alderen 10-15 år.

ges 4-5 opgaver,

opgaverne, og

ind på en hjemmeside kan tabe sig. Der

føre. Herefter udskri-

skal meget mere til. Behandleren skal føl-

ver Doktor Skrump en

ge barnet tæt og arbejde med barnets og

huskeseddel der, udover

forældrenes motivation. Derfor er hjem-

opgaverne, indeholder gode

mesiden konstrueret sådan, at det kun er

råd til, hvordan de kan gen-
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siden starten. Behandleren
bør også diskutere, hvorDR. SKRUMP . . .

lyst til at gennem-

det gennemsnitlige vægttab
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som barnet har
Vi tror ikke på, at børn ved at logge sig

ren, der skal veje og måle barnet og

ARTIKEL

om der er behov for at vælge nye opgaver.

Folkene bag ideen

Systemet indeholder også en opslagstavle,

Udviklingen af Doktor Skrump har været

hvor vi kan kommunikere med børnene,

mulig gennem en bevilling fra

give råd og bede børnene indsende gode

TopDanmark Fonden. Den faglige gruppe

råd og erfaringer, der kan videregives.

bag hjemmesiden består udover Kim

Desuden er der links til andre hjemmesi-

Fleischer Michaelsen af projektkoor-

der, der henvender sig til overvægtige

dinator Finn Salomonsen og psykolog

børn. Doktor Skrump sender også e-mails

Helle Grønbæk, der begge er ansat

til børnene med påmindelser.

på udviklingsprojektet ”Behandling af overvægtige børn og

Yderligere oplysninger

deres familier”. Hjemmesiden

Vil du vide mere, kan du på hjemmesiden

bygger på ideen om ”aftale/klister-

www.info.doktorskrump.dk gå videre ind

mærkeskemaer”, der anvendes i dette

på ”Hvad kan Doktor Skrump?” og få en

udviklingsprojekt. Projektet er nærmere

et nyt koncept til løsning af et vanskeligt

mere detaljeret beskrivelse af systemet.

beskrevet i ”Diætisten” nr. 62, april 2003,

problem. For at få det til at fungere bedst

s. 28-31 af Dorthe Wiuf Nielsen, klinisk

muligt, er vi meget interesserede i at få

diætist i projektet. Design og udvikling af

tilbagemeldinger, så vi kan forbedre

hjemmesiden er foretaget i et samarbejde

siden. ■

Kliniske diætister, der ønsker at anvende Doktor
Skrump, skal
oprette sig
som be-

Vi har forsøgt os med

med Robert/Boisen & Like-minded,
NöRD samt JA-Film.

handler
ved at

Vores mål er at finde ressourcer til at

logge

justere og videreudvikle kon-

sig ind på

ceptet. Der er planer om at få

hjemmesiden.
De får herefter
mulighed for at oprette børn i

lyd på, så Doktor Skrump
taler til børnene og etablere
en funktion, der kan sende

systemet og udleveret en adgangskode og

SMS´er til børnene med

password til børnene. På hjemmesiden er

opmuntringer og påmin-

børnene anonyme, og det er kun behand-

delser. Desuden er det

leren, der kender barnets identitet.

muligt at lave et inter-

Behandlerne er registreret med navn og

aktivt forum, hvor

arbejdsplads, men det er kun os, der kan

børnene kan

se hvilke behandlere, der er tilmeldt.

kommunikere med

DR. SKRUMP . . .

hinanden.
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ARTIKEL
Af Lene Holm, Klinisk diætist, Stud. scient.
i Klinisk Ernæring

Kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring
– hårdt, men godt!
Starten på 2. semester er skudt af og kører allerede for

gastrointestinale hormoner mv.

fuld damp. Det er krævende, men set i bakspejlet skyldes

Herefter fulgte 1. øvelsesgang, hvor der
skulle arbejdes med spørgsmål såsom:

det muligvis, at det er spændende, og at jeg gerne vil

“Nævn de exokrine kirtler, som udtøm-

have det hele med.

mes i duodenum og beskriv deres funktioner i forbindelse med fordøjelse af føde i
tarmen. Endvidere beskriv hvad der stimulerer sekretionen fra disse kirtler”.
”Beskriv motilitetsmønsteret i fordøjelseskanalen i en fastesituation og postprandielt”.
Evaluering af første dag; Rigtigt spændende, professionelt tilrettelagt, men hvor var
jeg træt - og jeg skulle hjem og læse på
pensum til næste dag!

Eksaminerne for første semester var lige

ske diætister og læger som sparringspart-

Uddannelsens opbygning

overstået, da jeg blev spurgt ”Hvordan er

nere, var det ikke nok til at tilfredsstille

Det første år får du en grundlæggende

det at gå på kandidatuddannelsen?” Godt

min nysgerrighed. Mit projekt med

viden om (figur 1, s. 26):

jeg ikke blev spurgt, imens jeg læste til

ernæringsterapi til brandsårspatienter gav

• Næringsstoffer

eksamen!

yderligere et puf til nysgerrigheden, og

• Sygdomme og deres ernæringsfysiologi

derfor søgte jeg ind på studiet.

under forskellige tilstande

Forventninger inden
uddannelsen

Førstehånds indtryk

Forventningerne til studiet var ambivalen-

Første dag på studiet giver et meget godt

te, inden jeg startede. På den ene side var

indtryk af hverdagen på Klinisk Ernær-

betydning for kostvalg i hverdagen og

jeg skræmt over det forventede akade-

ing. Ca 40 nye studerende mødte op til

ved sygdom

misk høje niveau. Men på den anden side,

formiddagsmødet med ”nypudsede sko”

så har f.eks. biokemien i fedt ikke ændret

og den klassiske vanddunk i tasken - man

I det sidste år har du bl.a. kurser i

sig.

kunne fornemme at folk var spændte,

(figur 1, s. 26):

• Ernæringsbehandling af kostrelaterede
og ikke-kostrelaterede sygdomme

• Kommunikation

kaffe og transfedtsyreholdige småkager!

• Ledelse

ing tager udgangspunkt i mit arbejde på

Efter at Arne Astrup og Jens Kondrup

• Rådgivning

Rigshospitalet på hhv. hepatologisk-, gas-

havde holdt deres intro, løb vi ned til

• Desuden arbejder du selvstændigt med

troenterologisk -, intensiv- samt plastikkir-

vores første forelæsning. I løbet af 2 x 35

urgisk (brandsår) afdeling. Jeg har været

min. blev vi præsenteret for forelæsnings-

beskæftiget med disse specialer i 1 – 1,5

planer, øvelsesgange, intro af undervisere,

Specialet er et eksperi-

år. Selv om jeg opnåede en vis erfaring på

praktiske ting og sidst, men ikke mindst,

mentelt og/eller teo-

områderne, følte jeg stadig, at jeg bevæg-

mavetarmkanalen gennemgået med alt

retisk arbejde, hvor

ede mig på toppen af isbjerget (og her må

hvad det indebærer af anatomi, kar - og

den eksperimen-

de erfarne kliniske diætister gerne gri-

nerveforsyning, dannelse og funktion af

telle del kan fore-

ne!). Og selv om jeg brugte erfarne klini-

fordøjelsesenzymer og sekreter samt

gå på et hospital.
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men stemningen lettede, da vi fik serveret
Min baggrund for at læse Klinisk Ernær-

K A N D I D AT U D D A N N E L S E . . .

• Sociale og kulturelle faktorer, der har

ARTIKEL

10. semester

Speciale

9. semester

Kommunikation – teori
og adfærdsterapi

Evidensbaseret ernæringsterapi, fra hypnose
til markedsføring

8. semester

Kostrelaterede sygdomme

7. semester

Makronæringsstoffer

Kvalitetssikring, administration og ledelse

Speciale

Kommunikation
Praktik

Tema: Diætetik og profylakse

Madens sociologi og
fødevarekundskab

Ernærings-status
og fejlernæring

Mikronæringsstoffer

Sygdomslære og
ernæringsfysiologi

Ernærings-status
og fejlernæring
A Praktik

Kvalitetssikring, administration og ledelse

K A N D I D AT U D D A N N E L S E . . .

Figur 1
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Under hele forløbet kommer du på 3 x 3

son samt målte relevante blodprøver

se var, at man skulle være rigtigt godt for-

ugers praktik på et sygehus for at omsæt-

(bare rolig blodprøverne stod laboranter-

beredt, fordi eksamenssættene tager alle

te teorien til praksis.

ne for). Opgaven har givet mig en rigtig

4 timer at besvare, så der er ikke tid til at

god forståelse for at tænke mig grundigt

fedte rundt i bøgerne.

Undervisningen

om i forsøgsplanlægningen, samt gjort

Hvert fag består af 1-2 dobbeltforelæsnin-

mig opmærksom på, hvor mange af fejlkil-

Fremtiden

ger, øvelser og projektarbejde. Til fore-

derne opstår.

Tænk - endelig har vi fået den videnskabe-

læsningerne gennemgås dele af pensum

I Mikronæringsstoffer valgte min gruppe

lige klinisk ernæringsuddannelse, som

krydret med sidste nye forskningsresulta-

emnet “Jernmangel – målemetoder forde-

der længe har været efterlyst. Det er hen-

ter og fremtidige tanker. Forelæserne er

le og ulemper”, hvilket indebar flere

sigten, at kandidater i Klinisk Ernæring

forskere/lektorer/professorer fra Institut

timers læsning om organismens omsæt-

bla. skal udvikle og forholde sig videnska-

for Human Ernæring samt gæsteforelæse-

ning af jern, erytropoiese samt nuværen-

beligt kritisk til den eksisterende behand-

re fra ind - og udland. I forbindelse med

de og fremtidige målemetoder til vurde-

ling samt vurdere nye eller alternative

de enkelte forelæsninger bliver slides fra

ring af jernmangel. Det færdige resultat

behandlinger inden for ernæring i både

power point præsentationerne lagt ud på

skulle præsenteres for staben på Institut

terapeutisk- og forebyggende øjemed.

Campus net, der er det interne net, hvor

for Human Ernæring, udfærdiget på en

Den ernæringsmæssige viden skal kunne

man kan hente alle oplysninger, tilmelde

poster støttet af en mundtlig fremlæggel-

anvendes til produktudvikling og doku-

sig fag og eksaminer, karakterer mv.

se med efterfølgende diskussion.

mentation i industrien. Endvidere kunne

Opgaven gav mig rutine i at søge og for-

bidrage med udviklingen af standarder og

Øvelser

holde mig kritisk til evidensbaseret sund-

indikatorer samt påtage sig dataindsam-

Til hvert fag er der tilknyttet 1 øvelses-

hedsvidenskab samt indgående kendskab

ling og – behandling.

gang af 2-4 timer ugentligt, hvilket oftest

til fejlkilder, der er forbundet med de for-

foregår med gruppearbejde med efterføl-

skellige metoder til at måle, og dermed

gende fremlæggelse i plenum, eller pro-

vurdere jernmangel på.

Yderligere information
Om uddannelsen samt fagenes indhold:

jektarbejde.

Forberedelse

www.kvl.dk

Projekter

Forberedelsestid til forelæsninger og

I løbet af 1. semester lavede vi bla. 2

øvelser varierer meget, men et kvalificeret

Ansøgningsfristen er 1. juni og studiestart

meget spændende projekter.

bud lyder på omkring 3-6 timers intensiv

1. september.

I Makronæringsstoffer lavede vi et ener-

læsning pr. fag pr uge. Hertil kommer for-

giomsætningsforsøg. Min gruppe valgte

beredelsestid til projekter, for slet ikke at

at undersøge hvorvidt et enkelt protein-

tale om eksamen.

lene_holm@hotmail.com ■

rigt måltid kunne øge energiomsætningen
vs. et kulhydratrigt måltid. Vi designede

Eksaminer

forsøget, lavede planer til køkkenet, udfør-

Eksaminerne er en skriftlig 4 timers

te HOOD målinger på vores forsøgsper-

prøve med alle hjælpemidler. Min oplevel-
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ARTIKEL
Af Birgitte Købke, bestyrelsesmedlem i FaKD og Cecilia
Arendal, næstformand i FaKD

Uddannelse til Professionsbachelor
i Klinisk Diætetik
Den nye uddannelse til professionsbachelor i klinisk

os med. Og hvordan skal vi så forholde os

diætetik er godt i gang på de nu tre uddannelsesinstituti-

til det?

oner, JCVU - Århus, CVU - Sjælland (Ankerhus) og Suhrs

FaKD har i løbet af februar og marts

Seminarium.

måned kontaktet kliniske diætister i alle
amter, for at høre om, hvordan hvert amt
tackler denne situation.
Alle steder har kliniske diætister kontaktet deres ledelse. De fleste steder er ledelsen/amtet gået aktivt ind i at planlægge,
hvordan arbejdet med de studerende,
samt den øgede arbejdsbyrde skal komme til at fungere.
Det første skridt er at få uddannet klini-

De første hold startede i august 2002, og

praktik hos kliniske diætister ansat på

ske vejledere i det 6 ugers kursus, som

de studerende kommer i praktik på lan-

hospitaler og sygehuse. Denne del af

amterne udbyder til bl.a. sygeplejersker.

dets hospitaler og sygehuse i efteråret

uddannelsen er blevet meget længere,

Nogle amter planlægger, at alle kliniske

2004 – deres 5. semester.

end de 3 gange 2 uger vi har været vant

diætister i amtet løbende skal uddannes

til. Praktikperioden er nu 22-24 uger,

til klinisk vejleder.

at sammenligne med uddannelsen til

Endvidere planlægger man, at påregne

sygeplejersker, fysioterapeuter og ergote-

Den nye lange praktikperiode bevirker til

øgede diætist ressourcer i forbindelse

rapeuter.

gengæld, at den studerende opnår autori-

med vejledning af de studerende. Her

sation, når uddannelsen er bestået.

varierer tallene – fordi der er forskellige

Flere hospitaler og sygehuse har dog alle-

beregningsmåder, og der

rede haft studerende i praktik efter den

En anden væsentlig

nye uddannelse siden efteråret 2003. Det

ændring er, at der ikke

ger, hvor der foreslås at

drejer sig om studerende fra Ankerhus og

som før bliver uddannet

6-12 studerende svarer til

Suhrs Seminarium, der påbegyndte

20-25 studerende om året,

uddannelsen til ernærings- og hushold-

men ca. tre gange så mange

Et af de steder, hvor man har

ningsøkonomer efter august 2001, men

– 60 nye kliniske diætister

arbejdet og planlagt den nye

som fik mulighed for at skifte retning i

årligt.

praktiksituation er Nord-

august 2003, og læse til professionsbache-

er fremkommet beregnin-

1 fuldtidsstilling.

jyllands Amt. Der er blevet

lor i klinisk diætetik på overgangsord-

Den længere praktik og det

udarbejdet et tilgængeligt

ning.

øgede antal studerende

materiale, vi med tilladelse

bevirker, at der næsten hele

fra Nordjyllands Amts klini-

Forskel på den gamle og nye
uddannelse – set fra den kliniske
diætists side

tiden er studerende på vore

ske diætister vil lægge på

arbejdspladser. Hvilket også

vores hjemmeside. Det dre-

er gældende på de uddannel-

jer sig om ”Klinisk Under-

En del af undervisningen skal foregå som

ser, vi nu kan sammenligne

visningsplan for Professions-
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Det vil sige, at vores uddannelse nu bliver

ARTIKEL

bachelorstuderende i Ernæring og

blive. Og ligesom

Sundhed” med et ”fagspecifikt afsnit for

der er uddannel-

klinisk diætetik” (under rammeplanen).

sespligt over for
andre uddannel-

Hvad er den kliniske diætists
fremtidige praktikvært opgave

ser, er der det

I forbindelse med at uddannelsen til auto-

nelsen til kli-

riseret klinisk diætist er ændret, er det

nisk diætist.

meget vigtigt, at de studerende fortsat er i

De fleste syge-

besiddelse af et højt fagligt niveau efter

husledelser og amter forstår

endt uddannelse. Vi vil kunne få stor ind-

dette, men dér hvor der stadig ikke er

Det

flydelse på dette gennem den vigtige del

sket tiltag i forhold til at modtage stude-

er bestyrelsens håb, at vi

den lange praktik på sygehuse og hospita-

rende, kan det være en god idé for de kli-

sammen med vore arbejdsgivere, bliver i

ler udfylder til opnåelse af autorisationen.

niske diætister at få en samtale med ledel-

stand til, at kunne give de studerende den

Men vi skal også være rustet på lige fod

se/amt herom.

kompetencegivende praktik, de har for-

også for uddan-

med de øvrige uddannelsers kliniske vejledere til at guide den studerende gen-

ventet og krav på – og at samarbejdet
Man kan også henvende sig til en klinisk

med alle tre uddannelsesinstitutioner i de

sygeplejelærer, amtets uddannelsesråd

kommende år, må blive til gavn og glæde

den studerende til at

eller andre som tager sig af uddannelser

for kliniske diætister - såvel som for de

træffe valg under prak-

det pågældende sted.

studerende.

gement, faglig viden og

Lige nu – situationen

Bestyrelsen ønsker den nye uddannelse

evt. uddannelsesskift.

Det skal nævnes, at der fortsat er stude-

velkommen, og ser den som en styrkelse

rende på overgangsordningen, der skulle

af vores fag.

nem forløbet og være rustet til at få

tikken i forhold til enga-

Det er et lovkrav, at praktikken

UDDANNELSE TIL PROFFESIOSNSB ACHELLOR . . .
SIDE

28

have været i praktik her i foråret, der stadigt mangler pladser.

kobke@pc.dk

huse, for at hele patientforløb kan følges.

Endvidere har et helt hold studerende på

cia@aunslev.dk ■

Og for at samarbejdet mellem de forskelli-

overgangsordningens 5. semester i

ge faggrupper læres/ indgåes, og hvor

foråret 2004, måtte udskyde deres praktik

opgaverne kræver evnerne til at bruge

også pga. manglende

hele den teoretiske viden, samt at kunne

praktikpladser.

foregår på landets hospitaler og syge-

finde og bruge ny viden.
Derfor har kliniske diætister
ansat på sygehuse og
hospitaler fået en ny
udfordring, som vi
bør vælge til med
glæde, entusiasme
og stolthed – til styrkelse af vores fag.
Men vi behøver
hjælp til at udføre den.
Sygehusledelser og amter skal
forstå, at dette er en uddannelse på linie
med de øvrige sundhedsprofessionsbachelor-uddannelser, som er kommet for at
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ARTIKEL
Af Vibeke Sode, klinisk diætist, H:S

Ny uddannelses-struktur baner vejen
for nye stillinger til kliniske diætister
H:S har som led i ny uddannelse til professionsbachelor i

sundhed på alle hospitalerne i H:S.

klinisk diætetik oprettet en ny stilling som uddannelses-

Desuden skal han/hun udføre undervis-

ansvarlig klinisk diætist.

ning af de studerende, og tilrettelægge
praktiske opgaver under praktik perioden.
Herudover skal han/hun deltage i studiesamtaler og virke som problemløser.
Endelig har vi en stor forventning til, at
han/hun kan bidrage med en beskrivelse
af mere formaliserede krav til den teoretiske undervisning fra seminariet, og sikre
en fortsat udvikling og beskrivelse af den
kliniske undervisning.
Vi har høje forventninger til den person,
der skal tiltræde stillingen. Personen vil i
mange sammenhænge stå som repræsen-

H:S modtager 12 professionsbachelor stu-

H:S Direktionen har derfor, med udgangs-

tant for vores faggruppe i det tværfaglige

derende i ernæring og sundhed fra Suhrs

punkt i de aftaler, der ligger for sygeplej-

udviklingsarbejde, der foregår i H:S og

Seminarium i 2004 og 14 studerende i

ersker, bevilget ressourcer svarende til en

derved medvirke til en øget integration af

2005 fordelt på to semestre om året.

fuldtidsstilling til en uddannelsesansvarlig

den kliniske diætist funktion i tværfaglig

For at løfte denne opgave uden ulemper

klinisk diætist. Og desuden opfordret de

kvalitetsudvikling.

for patientbehandlingen, og for at sikre en

lokale ledelser til at oprette stillinger til

god kvalitet af de studerendes praktikperi-

kliniske diætister som kliniske vejledere

Vi glæder os til at hilse vores nye kollega

ode, er der oprettet en ny stilling i H:S

på de enkelte klinikker. En ordning der

velkommen i H:S.

som uddannelsesansvarlig klinisk diætist.

giver de enkelte kliniske diætister mulig-

2003 synliggjorde et stort behov for en

Den uddannelsesansvarlige indplaceres i

person, der kan koordiner de indsatsom-

udviklingsafdelingen på Bispebjerg Hos-

råder, som der kræves af en stor organisa-

pital med reference til udviklingschef/-

tion, når der skal sikres fyldestgørende

direktion, og vil udover de kliniske vejle-

praktikforløb for de studerende af høj og

dere have uddannelsesansvarlige fra

ensartet kvalitet.

andre faggrupper og repræsentanter fra

De studerende, som vi forventer at mod-

Suhrs Seminarium som nærmeste sam-

tage i fremtiden, vil have en anden profil

arbejdspartnere.

end de tidligere studerende i klinisk
diætetik. De vil dels være yngre og deres

Den person, der ansættes i stillin-

faglige fundament og tilgang til faget kan

gen, skal sikre koordination og

være mere forskelligt. Det vil sige helt på

sammenhæng mellem teori og

linie med unge sygeplejerskestuderende,

praksis i relation til klinisk

ergoterapeuter o.a.

undervisning i uddannelsen til
professionsbachelor i ernæring og

DIÆTISTEN NR. 69 - 2004

NY UDDANNELSES STRUKTUR . . .

De første erfaringer med praktikanter i

vibeke.sode@fh.hosp.dk ■
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hed for opkvalificering til diplom niveau.

UDEFRA
Af Marie-Louise Truelsen, cand.jur. og journalist

Udvidelse af patientforsikringsloven
Fra den 1. januar 2004 er den offentlige patientforsikring

loven. Pligten indtræder, når f.eks. den

blevet udvidet til også at omfatte skader, der opstår i for-

kliniske diætist i sin virksomhed bliver
bekendt med en skade, som må antages

bindelse med behandling hos privatpraktiserende autori-

at kunne give erstatning. Den kliniske

serede sundhedspersoner, herunder kliniske diætister.

diætist har også pligt til at hjælpe patienten med at anmelde skaden.
Anmeldelsesskema både for patienten og
for behandleren kan rekvireres hos
Patientforsikringen, og det kan være en

gen kun skader sket på offentlige sygehu-

Anmeldelse til
Patientforsikringen

se. Der er endvidere indført informations-

Tidligere var det kun behandling og

kliniske diætist

pligt for de omfattede sundhedspersoner,

undersøgelse på de offentlige sygehuse,

sidder sammen

og desuden er psykiske skader nu også

der var omfattet af ordningen. Som loven

med patienten

omfattet af loven.

er i dag, vil en skade sket i privat eller

og udfyl-

U D V I D E L S E A F P AT I E N T F O R S I K R I N G S L O V E N

Før den 1. januar 2004 omfattede ordnin-
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god idé, hvis den

kommunalt regi nu også skulle anmeldes

der ske-

Udvidelsen af patientforsikringsloven

til Patientforsikringen. Her vil man tage

maet.

betyder, at hele sundhedsvæsenet nu er

stilling til, om skaden er omfattet af loven.

Den

omfattet af den offentligt finansierede ord-

Der er i den sammenhæng ikke tale om

kliniske

ning. Erstatningsordningen gælder for

en vurdering af behandlerens skyld, men

diætist kan også hen-

skader, som skyldes undersøgelse og

derimod en vurdering af, om en af lovens

vise patienten til amtets patientkontor,

behandling hos autoriserede sundheds-

fire betingelser for anerkendelse er

hvor man kan give råd og vejledning, når

personer. Med udvidelsen af lovens per-

opfyldt. Skaden kan være omfattet, hvis

skaden skal anmeldes. En manglende

sonkreds er der sket en væsentlig forbed-

den kunne være undgået ved en bedre

overholdelse af informationspligten kan

ring af patienternes mulighed for at få

behandling, hvis den skyldes fejl eller

medføre anmeldelse til Patientklage-

erstatning.

svigt i teknisk apparatur, hvis den kunne

nævnet.

være undgået ved hjælp af en anden ligeværdig behandlingsteknik eller, hvis skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold
til den sygdom, patienten blev behandlet

Psykiske skader omfattet af
loven
Tidligere var det kun fysiske skader, der

for. Hvis skaden er omfattet af loven,

var omfattet af loven. En psykisk skade

vil Patientforsikringen beregne

var kun omfattet, hvis den var en følge af

erstatningen i henhold til reglerne i

en fysisk skade. Som reglerne er i dag,

erstatningsansvarsloven.

kan man også få erstatning for en udelukkende psykisk skade opstået som følge af

Vigtig informationspligt

undersøgelse eller behandling.

Fra den 1. januar 2004 er der
også indført en informationspligt
i loven. Det betyder, at de sund-

Yderligere oplysninger
www.patientforsikringen.dk ■

hedspersoner, der er omfattet
af loven, har pligt til at informere patienterne om
retten til erstatning efter
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UDEFRA
Af Lena Maria Clasen, informationsmedarbejder,
Formidlerne

Formidlerne – hvorfor det?
Ernærings- og husholdningsøkonomforeningen har fra
årsskiftet ændret navn til Formidlerne.
Formidlerne, fordi det bedre end noget
andet samler foreningens medlemmer, og
beskriver det, de oplever som kernen i
deres arbejde.
- Overordnet set er den røde tråd formidling, uanset om man underviser, rådgiver,
leder rengøringen på et sygehus eller
udvikler produkter. Formidling har altid
været kendetegnende for vores fag, og
det gælder også for de medlemmer, der
har en anden grunduddannelse eksempelskulle være letforståeligt, svært at misfor-

hedsuddannelserne, som er en stor grup-

husholdningsøkonomforeningen til

stå og let at udtale. Derudover skulle det

pe hos os, siger formand Ulla Maria

Formidlerne var det gamle navns

appellere til målgruppen. Målgruppen er

Mortensen.

meningsmæssige indhold. Navnet var

foreningens nuværende og kommende

Den uddybende beskrivelse af forenin-

ikke længere dækkende for foreningens

medlemmer, arbejdsgivere, offentlige

gens navn er Forening for formidlere af

aktuelle medlemsskare, da uddannelsen

myndigheder, samarbejdspartnere, pres-

viden om husholdning, ernæring og sund-

har skiftet navn til professionsbachelor i

sen med flere.

hed.

ernæring og sundhed. Navnet var langt

Indholdsmæssigt kunne navnet lægge sig

- Med det nye navn lå det i luften, at vores

og blev erstattet af den anonyme forkort-

op af medlemmernes uddannelse.

medlemsblad, ’Ernærings- og Hushold-

else EHF. Den praktiske anledning til nav-

Professionsbachelorer i ernæring og

ningsøkonomen’ skulle have en ansigts-

neskiftet var, at foreningen stiftede sekre-

sundhed, ernærings- og husholdningsøko-

løftning. I stedet for det oplagte navn

tariatsfællesskab med Danmarks Lærer-

nomer, husholdningslærere og hushold-

Formidleren besluttede vi bydemåden

forening, og dermed flyttede til nye omgi-

ningslærerinder. Eller navnet kunne rela-

Formidl. Formidl vækker opmærksomhed

velser.

tere sig til de fagområder, som medlem-

og emmer af handling. Formidlere, der

- Mange medlemmer efterlyste et mere

merne beskæftiger sig med. Husholdning,

læser Formidl, ligger ikke

tidssvarende og dækkende navn, som sig-

ernæring, sundhed, hygiejne, velfærd, for-

på den lade side, konsta-

nalerer de kompetencer, der bliver brugt

brug, miljø, fødevarer. Eller til det som

terer formand Ulla

på de forskellige arbejdsområder, som for-

medlemmerne beskæftiger sig med.

Maria Mortensen.

eningen repræsenterer, fortæller formand

Formidling, undervisning, rådgivning, vej-

Ulla Maria Mortensen.

ledning, oplysning med videre. Blandt de
aktiviteter har formidling en særlig over-

Yderligere
oplysninger

Mulighederne

gribende status, for så vidt formidling

www.formidlerne.org

En navneforandring var nærliggende, der

indeholder de øvrige aktiviteter.

(fra sensommeren
2004) ■

skulle bare findes et passende navn, som
fortæller omverdenen, hvem foreningen

Resultatet

er. Gerne så præcist som muligt. Navnet

Resultatet blev det korte navn
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Motivet til navneskiftet fra Ernærings- og

FORMIDLERNE - HVORFOR DET?

vis folkeskolelærerne på social- og sund-

UDEFRA

Kommunikationspris deles mellem to
ernæringspersoner
- igen var der en klinisk diætist blandt prisvinderne.

Årets anden prisvinder, Ph.d. og klinisk
diætist Anne Marie Beck, er seniorforsker på Danmarks Fødevare- og
Veterinærforskning (DFVF), hvor hun i
dag arbejder med ældre og ernæring.
Derudover har hun ligeledes udgivet en
lang række publikationer. Juryens
begrundelse for valget af Anne Marie
Beck lyder:
Anne Marie Beck tildeles Kellogg’s
Kommunikationspris 2003 for sin evne til
at udbrede kendskabet til kostens betydning for ældre. Hendes formidlingsarbejde har mange facetter. Hun optræder

Prisoverrækkelsen. Fra venstre ses Ernæringschef Karen Laursen, Nordisk Kellogg’s, prisvinderne
Gitte Laub Hansen og Anne Marie Beck samt jurymedlem Sandra Leigh Draznin.

som forsker og formidler til både fagpersoner og offentligheden, og hun sætter

K O M M U N I K AT I O N S P R I S . . .

ind på alle fronter for at nå sine mål.
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Kellogg’s Kommunikationspris 2003 på

Gitte Laub Hansen, Ph.d. i Human

Artikler i Helse og Ældresagen, partner-

45.000 kr. gik i år til Gitte Laub Hansen

Ernæring, tildeles Kellogg’s

skaber med f.eks. Mejeriforeningen med

fra Forbrugernes Hus og Anne Marie

Kommunikationspris 2003 bl.a. for sit sto-

afholdelse af temadage, rapporter fra

Beck, klinisk diætist, fra Danmarks

re bidrag til kampen mod overvægt i

Fødevaredirektoratet og en særskilt side

Fødevare- og Veterinærforskning, som

Danmark. Gitte Laub Hansen står bag en

for ældre på Altomkost.dk er eksempler

kommunikerer til hver deres målgruppe:

stor del af pjecerne fra serien ”Ren

fra 2003, som vidner om bredden i hen-

børn/unge og ældre. Livets start og livets

besked” fra Forbrugernes Hus, senest

des kommunikation. Anne Marie Beck

slutning – overvægtige og undervægtige.

”Hvalpefedt? – familiens plan mod over-

inspirerer flere faggrupper som f.eks. kli-

Det er to modsætninger, som kræver for-

vægt” fra 2003. Gitte Laub Hansen gør en

niske diætister, sygehjælpere mv. Det

skellige indgangsvinkler, når det handler

meget stor indsats for at få etableret sun-

siges om Anne Marie Beck, at hendes

om ernæringskommunikation.

de madvaner i børnefamilier, og netop det

formidling ”sætter ringe i vandet”. Hun er

at få familien inddraget bliver der lagt stor

en levende, historiefortællende formidler,

Juryen valgte i år at dele prisen mellem to

vægt på i hendes formidling. Gitte Laub

som tager udgangspunkt i sin egen forsk-

kandidater, som begge intenst har for-

Hansen når målgruppen, så det forstås.

ning. Anne Marie Beck forstår, at et mål-

mået at målrette budskaber om sund og

Nøgleordene for hendes måde at arbejde

tid er andet end den mad, der er på taller-

ernæringsrigtig kost til henholdsvis

på er engagement, alsidighed, idérigdom

kenen. Hun taler om forøget livskvalitet

børn/unge og ældre.

og fornyelse. Den elektroniske madpak-

hos ældre og lægger i høj grad vægt på

keservice og hjemmesiden

det sociale ved spisesituationen – som

Juryen, bestående af fem fagpersoner

Nordicplate.org fra 2003 er nye skud på

bunder i respekt og indføling med denne

med ekspertise inden for ernæring

stammen i hendes lange række af spænd-

gruppe af befolkningen, som er hendes

og/eller journalistik begrundende bla. val-

ende formidlings-projekter. Gitte Laub

hjertesag.

get af Gitte Laub Hansen på følgende

Hansen er desuden en hurtig og markant

måde:

debattør i medierne, hvor hendes faglig-

Foreningen af Kliniske Diætister ønsker

hed anvendes på en kreativ måde.

tillykke med den flotte pris…. ■
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UDEFRA

Projekt ”Standardisering af
kosthåndbogen”
For godt 1 1/2 år siden startede projektet ”Standardisering

kost” og ”Uden mad og drikke…”.

af kosthåndbogen”.

Projektet er forankret i Afdeling for
Ernæring i Danmarks Fødevare- og
Veterinærforskning med deltagelse af
seniorforsker Anne Marie Beck (formand
og faglig sekretær) og seniorforsker
Agnes Pedersen. Øvrige medlemmer i
projektgruppen er Økonomaforeningen,
FakD, Dansk Selskab for Klinisk
Ernæring og Sundhedsstyrelsen.
Status for projektet den 1. juni er, at der
er udarbejdet et udkast til indholdet, som
har været sendt til kommentering hos en
række kliniske diætister med ekspertise
ring af produktionen af maden til madud-

Projektgruppen skal mødes næste gang i

landets kliniske diætister og/eller økono-

bringning, at afstanden mellem køkken,

september og derefter skal udkastet i

mapersonale bruger på hvert enkelt syge-

plejepersonale og bruger øges og dermed

høring hos diverse interessenter. Det er

hus og i primærsektoren, på at lave deres

øges også behovet for information.

planen, at kosthåndbogen er klar i form af

egen kosthåndbog eller revidere den eksi-

Formålet med projektet er derfor, at stan-

en web-udgave sidst på efteråret 2004.

sterende. En anden grund er den ofte

dardisere den del af kosthåndbogen, der

Yderligere oplysninger kan fås hos Anne

observerede manglende kobling mellem

indeholder informationer om de forskelli-

Marie Beck ambe@dfvf.dk eller tlf.

diætregimerne på sygehuse og udmønt-

ge kostformer og diæter, med udgangs-

72347423 ■

ningen af samme i primærsektoren.

punkt i de officielle anbefalinger i hhv.

Endelig betyder den stigende centralise-

”Anbefalinger for den danske institutions

NYE fedtfattige produkter
Kongsbjerg Slagter i Lunderskov (nær Kolding) har fået
brugsmodebeskyttet en helt ny produktlinie »Den Slanke«
der også smager af noget.
Alle vore produkter indeholder max 5% fedt og hemmeligheden er, at vi har erstattet fedtet med pasta, uden dette
har påvirket smagen eller udseendet af produkterne.

Vi kan tilbyde bl.a.:
• Spegepølser farvede
og ufarvede
• Hvidløgspølser
• Kødpølser
• Grill pølser
• Pølsevognspølser farvede
og ufarvede
• Ringridderpølser
• Grill medister

På vores hjemmeside
www.kongsbjergslagter.dk
kan du se vores dokumentation for indhold, åbningstider, prislister mm.
Vi arbejder på at skabe et
forhandlernet i Danmark

PROJEKT STANDARDISERING AF KOST . . .

indenfor de forskellige diæter.
Baggrunden er bl.a. den meget tid som

Energivej 3 . 6640 Lunderskov
Tlf. 76 84 04 05 . Fax 76 84 04 15
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INDEFRA
Af Lisbeth Rohde, Klinisk diætist, Odense
Universitetshospital

Rejselegat for kliniske diætister
Sidste forår søgte jeg Diabetesforeningens rejselegat for

og plejepersonale. Der er ansat læger,

kliniske diætister. Jeg var så heldig at få tildelt rejselega-

sygeplejersker, en kliniske diætist, psykolog og fodterapeut. Man bor på stedet,

tet og fik her i marts måned 2004 mulighed for at komme

mens man er på kursus. Desuden er der

på studiebesøg på Norsk Diabetikersenter i Oslo.

et ambulatorium, hvor over 1000 personer
med diabetes behandles og kommer til
opfølgninger. Der er åbent fire dage om
ugen fra kl. 14.30 til kl. 22.

at de kunne udvikle sig normalt og havde
et godt langt liv.

Barn og forældre kursus
Jeg havde fået mulighed for at deltage

På Norsk Diabetikersenter kunne bo 10

“som flue på væggen” i et kursus for børn

børn. Da de ofte boede der i lange perio-

og forældre. Børnene var mellem 4 og 8 år.

der for at blive behandlet, oplært og få

Kurset startede onsdag kl. 10 og sluttede

omsorg, gik de børn, der var i den skole-

fredag kl. 14. Det var et intensivt kursus.

pligtige alder, i en almindelig skole i

Lisbeth Rohde

R E J S E L E G AT F O R K L I N I S K E D I Æ T I S T E R
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nærheden. I den periode børnene boede

Onsdag (1. dag)

der, fik forældrene oplysninger om deres

Børn og forældre ankom til Norsk

barns helbredstilstand hver 3. uge. Dr.

Diabetikersenter om morgenen og fik til-

Toverud var læge på hjemmet til hun

delt et værelse. Da det er et landsdækken-

døde i 1949.

de tilbud at komme på kursus, var der flere, der havde haft en lang rejse.

Hjemmet blev finansieret ved at indsamle

Norsk Diabetikersenter i Oslo blev startet

midler. Der var en dameklub, som ind-

På kurset deltog 5 børn (alle drenge) og 6

i 1935 som “Det norske hjem for sukker-

samlede mange midler. I 1958 havde

forældre ( 5 mødre + 1 far)

syge børn ”Baggrunden for at starte et

hjemmet haft 166 børn i behandling og

Børnene havde haft diabetes i min. et år

hjem var, at mange børn med diabetes

kun et barn var død i koma i forbindelse

og max. 5 år. Alle blev behandlet med

døde, selvom insulin var blevet tilgænge-

med mæslinger. I 1968 blev det Lands-

Lantus en gang om dagen eller Insulatard

ligt som behandling. Efter Dr. Toveruds

forbundet for Sukkersyge, der overtog

2 gange om dagen + måltidsinsulin i

opfattelse kunne mange dødsfald være

driften og hjemmet blev udvidet med et

form af Novo Rapid 3 til 6 gange i døgnet

undgået, hvis børn og forældre var blevet

ambulatorium og studenterhjem for diabe-

afhængig af, hvor ofte de spiste. Ingen fik

tilbudt bedre behandling og undervisning.

tikere, som kom fra andre steder i landet,

mixinsulin.

Hun mente, at der skulle bygges små dia-

så de unge også kunne tilbydes bedre

beteshjem som lignede et privat hjem,

behandling.

men med nødvendigt laboratorieudstyr.

Kurset startede med en præsentation af
deltagerne og praktiske oplysninger fra

Der skulle være plads til 10 - 15 børn i

I 1975 overtog det offentlige driften. I

personalet til de voksne. Det foregik i en

hvert “hjem”. Børnene skulle ved debut

1988 ændres navnet fra “ Det Norske

hyggelig stue med bløde stole og sofaer.

bo på hjemmet i mindst 6 uger og deref-

hjem for sukkersyge børn “ til “ Norsk

Derefter så vi alle filmen: “Jørgen snart

ter komme til observation 1- 2 gange om

Diabetikersenter”

seks år” Det er en tegnefilm, som varer 11

året i nogle dage eller uger alt efter bar-

min. Det var sjovt at se den sammen med

nets behov. Det var ikke kun vigtigt, at

I dag tilbydes kurser i små grupper for

børnene, det var tydeligt at nogle havde

børnene overlevede, det var også vigtigt,

både personer med diabetes, pårørende

set den før.
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De voksne blev i stuen og børnene gik

en sygeplejerske og lederen af Norsk

eller Insulatard. Det skal

sammen med to behandlere ned i en

Diabetikersenter.

holde blodsukkeret pænt, selv

anden stue.

om man ikke spiser. Gives for
En anden sygeplejerske var sammen med

meget Insulatard eller Lantus bliver

Forældrene blev sat til at lave plancher

forældrene og stod for undervisningen af

det et “insulinfængsel”. Holdningen

over de emner, de gerne ville snakke om.

dem. Det foregik forsat i den hyggelige

er også, at børn ikke skal spise, hvis

Forældrene troede, at det kunne de klare

dagligstue, uden overhead eller andre for-

de ikke trives med det, og det er de

på 10 min., men det viste sig, at det tog

mer for AV midler, men kun med en tavle

helt fri for ved brug af Lantus.

langt over en time. Det var en god måde

til at tegne på efterhånden som der var

Holdningen til mad er: Se hvad bar-

at få forældrene til at tale sammen, da det

brug for det. Emnet var mest lave blodsu-

net spiser, og giv Novo Rapid til det.

gav dem mulighed for at udveksle erfarin-

kre, følinger og insulinchok. En del havde

Det er på den måde meget lettere at for-

ger, følelser med mere, efterhånden som

god erfaring med at bruge Hypostop

stå, at mad og insulin hænger sammen,

emnerne blev skrevet på plancher.

(dextrose gel) i stedet for Glukagon, da

når man giver Novo Rapid som måltids-

Der var ingen behandlere tilstede, kun

det ikke gav de samme bivirkninger.

insulin, og et måltid er også et stykke

forældre. Jeg fik lov til at gå lidt frem og

frugt eller en is, som Hasse sagde.

tilbage, så jeg både kunne være flue på

Konklusionen for mig at se var, at diabe-

væggen hos forældrene og børnene.

tes ikke kun handler om insulin, mad,

Det oplevede jeg i praksis, da en lille gut

Forældrenes plancher blev hængt op, så

fysisk aktivitet, men også om viden, moti-

på blot 4 år kom og tog et æble fra frugt-

alle behandlere kunne se, hvilke emner

vation, kærlighed og omsorg. Forældrene

skålen, gik derefter hen til sin mor og

der skulle snakkes om.

var virkelig bange for at deres børn skulle

trak op i blusen, fik lidt insulin og for-

Emnerne var: Hypoglykæmi, senfølger,

få insulinchok og flere af dem mente, at

svandt derefter hoppende ud af stuen med

sove ude, tisse i sengen, familiesituatio-

deres største opgave var at undgå at deres

æblet i hånden.

nen, mad, forskning, pumpe, Lantus,

børn fik insulinchok.

fysisk aktivitet, rettigheder.

Bangsted den holdning at alle forældre og

Hasse Bangsted fra Ullevål Universitets-

børn fra 7 år og op efter skal orienteres

børnene lege læge og sygeplejerske. De

hospital. Han kiggede på plancherne og

om pumpebehandling. Derefter kan de

skulle finde ud af, hvad den sygeplejerske

tog udgangspunkt i dem. Igen foregik

tage stilling til, om det er noget for dem.

de var sammen med fejlede. Hun var en

undervisningen i dagligstuen, uden over-

Han sammenlignede det med at selv om

rigtig god “skuespiller”, havde taget lidt

head og kun med tavle. Der var megen

Rolls Royce er en fin bil, er det ikke alle,

juice på fingrene og børnene målte

dialog mellem ham og forældrene på en

der kører pænt i den.

blodsukker på hende, og det var højt, så

meget rolig og saglig måde, hvor der var

Han forsatte med at sige, at de synspunk-

hun måtte jo have diabetes, så skulle uri-

tid til fordybelse. Lægen var der i 4 timer,

ter der var omkring pumpebehandling i

nen undersøges (lidt fortyndet gult safte-

og kun afbrudt af middag, var han og

88 - 89 slet ikke holder i dag.

vand).

forældrene omkring mange emner.

Pumpebehandling er ikke så dyr, da

Derefter var sygeplejersken jo nød til at

Hasse mener, der kan spares en del

have insulin, hvilket hun græd lidt over.

Hasse Bangsted startede sin undervis-

blodsukkermålinger. For nogle år siden

Det endte med at hun fik så meget insu-

ning med at tage udgangspunkt i basisin-

troede man, at det var nødvendigt at måle

lin, at hun fik føling og børnene skulle fin-

sulin, som enten kunne være Lantus eller

flere blodsukre om dagen, men det viser

de ud at hjælpe hende.

Insulatard.

sig ikke at være nødvendigt.

Han mener, at Insulatard har den store

Når man starter pumpebehandling, anbe-

Det var utrolig spændende at iagttage bør-

ulempe, at den variere for meget i optagel-

faler Hasse at man, som ved debut, skal

nene undervejs, både deres handling,

sen, så han vil foretrække Lantus. Der

måle blodsukker før og 1,5 time efter mål-

men også deres kommentarer. Derefter

kan ved ca. 25% af de helt små børn være

tider, inden sengetid samt om natten i en

lavede de tegninger omkring det at have

behov for at give Lantus 2 gange om

uge, derefter bør man måle blodsukker

føling. Alle tegningerne blev hængt op.

dagen, da Lantus ikke kan dække 24

om morgenen og inden sengetid og ellers

Efter frokost så børnene film om diabetes

timer hos dem. Generelt er det sådan, at

ved behov. Slangen fra pumpen kan sæt-

og var derefter ude at lege sammen med

50% af hele døgndosis bør være Lantus

tes i hofte- eller maveregionen.
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Sidst på eftermiddagen kom børnelæge
Mens forældrene lavede plancher, skulle

R E J S E L E G AT F O R K L I N I S K E D I Æ T I S T E R

Med hensyn til pumper havde Hasse

ARTIKEL

FORDELE VED PUMPEN:

indblik i, som jeg oplever i Danmark.

belastning for hans mor, da hun troede, at

Færre insulinfølinger, især om natten,

Børnene fik en gammeldags kødkværn,

han blev mere og mere hjerneskadet for

mindre svingninger i blodsukkeret, færre

(det var maven) med en slange (tarmen)

hver gang. Stig har en utrolig humoristisk

stik. Børn og forældre lærer hurtigere

koblet på ned til en plastikpose (cellen).

sans og alle hans oplevelser fik han for-

sammenhængen mellem mad og insulin. I

De fik forskellige fødevarer, som de skulle

talt, så man kunne se det morsomme i

skolen og børnehaven har de en tabel

komme i kværnen og så finde ud af, hvad

situationerne. Han fortalte, at han gjorde

over, hvor meget insulin der gives til et

der først kom ned i posen (cellen). De

det på den måde, fordi han altid selv har

almindeligt måltid, og så kan de give en

skulle finde ud, hvad der var godt som

valgt at se morsomhederne i alle situatio-

ekstra enhed, hvis der serveres noget

“måltidsmad” og hvad der var godt som

ner, i stedet for at grave sig ned i en

“sødt”.

“følingsmad”.

depression. Han har valgt, at han vil have

Det var noget af et arbejde, og der var

et morsomt liv på trods af sin sygdom.

ULEMPER VED PUMPEN:

ikke helt rent i rummet efter denne

Musik har været en vigtig del af Stigs liv

Der er kun en ulempe, og det er hvis

undersøgelse.

med mange turneer, hotelovernatninger,

R E J S E L E G AT F O R K L I N I S K E D I Æ T I S T E R

nålen rives ud, så barnet ikke får insulin.
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spisning når lydprøven var færdig osv.

Men det er ikke farligt at have ketonstof-

Efter frokost kom Stig Roer Wigestrand,

hvilket nok ikke altid er et optimalt liv for

fer i så få timer f.eks. fra kl. 23 til kl. 7.

der var 6 år gammel, da han fik diabetes i

en med diabetes.

Hasse sammenligner det med en bil, der

1975.

punkterer.

Stig fortalte levende og beskrivende i 3

Stig har nu fået en doktorgrad i jazzmu-

timer, hvordan det var at have diabetes,

sik, så helt hjerneskadet er han nu nok

På Ullevål Universitetshospital får alle

sit forhold til sine forældre - især sin mor

ikke blevet af alle de insulinchok. Han

nyopdagede børn med diabetes en pum-

og sine 3 brødre.

mener selv, han har Norges rekord.

pe. Det er et projekt, der skal køre i 2 år.

Han fortalte, hvordan hans mor gjorde alt

Han har haft diabetes i 30 år og har endnu

Den yngste, der har fået pumpe, var 3

for at blodsukkeret skulle ligge pænt, så

ikke nogen senfølger.

mdr. ved start. Hasse har fulgt et barn,

han kunne undgå senfølger. Det de havde

Han er gift og har selv børn. Han håber

der fik pumpe som 2 årig, og som nu er 6

at bruge på det tidspunkt var urinsukker-

selvfølgelig ikke, at de får diabetes.

år. Der har ingen problemer været i de 4

målinger, og moderens kontinuerlige og

år.

granskende blik (som føltes meget irrite-

Stig sluttede med at sige, at behandlingen

rende). Han fortalte, hvordan han altid føl-

i alle disse år har ændret sig meget, og

Betingelsen i Norge for at få en pumpe

te sig sulten, men ikke måtte få mere

han er glad for, at han selv kan måle sit

har været insulinchok eller høje HbA1C.

mad. Først når han blev bleg om læberne,

blodsukker, når han føler behov for det,

Det er ved at blive ændret til at alle

kunne han få et glas mælk og et stykke

men den største revolution i hans liv kom

børn/forældre, der ønsker det, og mener

brød.

i september 2003, da han gik over på

de kan få en bedre livskvalitet, skal have

Hans mor valgte at opgive egne interesser

Lantus og Novo Rapid.

lov til at få en pumpe.

for at passe ham og hans sukkersyge. Da

Tidligere følte han ofte træthed, svingen-

Stig var ung, begyndte han at tage ekstra

de humør og voldsom hovedpine.

Onsdag aften sluttede med te og brød. Jeg

insulin uden nogen viste det, bare for at få

Svingningerne i blodsukkeret er ikke læn-

synes, jeg havde fået meget at tænke over,

lov at spise noget mad, så han kunne blive

gere ret store, han mærker meget bedre

da jeg tog tilbage til mit pensionat for at

mæt. Han var meget pligtopfyldende, så

følingerne, og får derfor ikke længere sto-

sove.

det var et stort problem at gå bag ryggen

re stigninger i blodsukkeret efter føling.

på sin mor og læge. Så begyndte han at

HbA1C har ikke ændret sig, men det har

Torsdag (2.dag)

opleve insulinchok. Han var altid i

også altid været meget pænt.

Dagen startede kl. 8 med morgenmad.

bevægelse, han havde brug for at være

Det første tema var mad. Forældrene fik

bedre end andre unge til fodbold, klatre i

Efter middagen kom læge Hasse

undervisning ved den kliniske diætist, og

træer med mere. Han ville bevise, at han

Bangsted igen.

der var igen en god dialog mellem den kli-

var god nok, selv om han havde diabetes.

Han forsatte med at tage de emner op

niske diætist og forældre. Det var stort

I en periode havde han 15 - 16 rigtige

som forældrene havde skrevet på plan-

set de samme emner forældrene ønskede

insulinchok, og det var en meget stor

cherne.
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De næste 3 timer kom til at handle om

steder. Ved helt små børn bruger de af og

indhold som tilbydes i

senfølger, insulinchok, forskning, sociale

til at give Novo Rapid i overarmen, for at

Danmark, men jeg fik mange

rettigheder med mere.

aflaste hofte, lår og mave.

personlige oplevelser.

I Norge går børnene til øjenlæge en gang

De har erfaring for, at Novo Rapid er

Det at undervise i små grupper,

om året fra puberteten. Det blev under-

mere følsom for varme, så holdbarheden

hvor forældrene sætter dagsorde-

streget, at det var en god ide, at blodsuk-

måske ikke er en hel måned.

nen, og hvor det forgår i hyggelige,

keret lå i normalområdet, når øjnene skul-

De opfordrer til at skifte nål hver gang,

rolige omgivelser, samt hvor der er

le undersøges.

men de har flere gange oplevet, at barnet

tid til at fordybe sig i et emne og ro

Hasse sagde at både børn og forældre

ikke har fået insulin, fordi barn/forældre

til at debattere de spørgsmål foræl-

skal vide at rygning er helt forbudt, når

ikke havde fået nye nåle med sig, eller for-

dre har til emnet, giver en god dialog

man har diabetes, det er lige så farligt

di de ikke “gad” skifte nål.

både mellem behandlere og forældre, og

som høje blodsukre. Det er meget vigtigt

Da de aldrig har oplevet problemer hos

også forældrene i mellem.

at få sagt, især der hvor forældrene ryger.

dem, der har brugt samme nål mange

Jeg synes, det var spændende at høre,

Desuden skal forældrene have at vide, at

gange, så bør det at skifte nål ikke blive et

hvordan de i Norge bruger Lantus eller

de skal gå/cykle med deres børn, så de er

problem, som sygeplejersken sagde “husk

Insulatard som basisinsulin, og så gav

lidt fysisk aktive hver dag.

undersøgelsen er lavet af firmaet” og hun

måltidsinsulin når børnene fik noget at

Børnene vænner sig til de høje blodsukre,

forsatte “det er mere vigtigt at skifte stik-

spise. Det var spændende, fordi det dreje-

som Hasse sagde, “det er som at gå med

kested”.

de sig om så små børn, og det ikke så ud

en rygsæk, man opdager først, når man

Et stort problem i Norge kan være kulden

til at give problemer med de mange stik.

tager den af, at det lettede.”

på fjeldet. Så de anbefaler altid at komme

Det lød heller ikke til at være et problem,

Jeg synes, de ting der kom frem i løbet af

insulinen i en lille termokande.

at få personalet i institutionerne til at give

de 3 timer, er de samme ting, som foræl-

Vedrørende blodsukkerapparat og strim-

børnene insulin til de måltider, de fik der.

drene er bekymrede for her i Danmark.

ler, bør begge dele opbevares, så det er

To af børnene skulle starte på pumpebe-

Igen var undervisningen på en rolig måde

tempereret, for at være sikker på de vir-

handling efter kurset ikke på grund af

og uden andre AV midler end en tavle.

ker rigtigt.

dårlig regulation, men fordi Hasse sagde

Der var tid og ro til grundigt at gennemgå

“det er mere farligt ikke at prøve en pum-

alle de emner, forældrene ønskede f.eks.

Med hensyn til at vaske hænder inden, så

pe, man ved jo ikke, hvad man har sagt

hvad sker der i øjet, hvis der viser sig

sagde de “slik på fingeren og tør den af i

nej eller ja til, før man har prøvet det

komplikationer, og hvad kan der gøres

bukserne, det er det nemmeste i praksis”.

mindst 3 måneder.”

sker der ved chok.

Forældrene spurgte til det at føre dagbog.

Jeg vil gerne takke Diabetesforeningen i

Undervejs kom forældrene frem med

Der var ingen, der brugte den længere,

Danmark, der med sit rejselegat, gav mig

mange af deres tanker og følelser, og der

da det gav dem stress at skulle føre den

mulighed for at være “føl” på Norsk

var tid og ro til at snakke sammen.

hver dag, så det havde de opgivet.

Diabetikersenter.

Hasse sluttede aftenen med at sige:

Der blev sagt, at den kunne være en

Jeg vil også gerne takke alt personalet på

“Husk indsigt og viden giver ikke lykke”.

hjælp mellem hjem og institution, og den

Norsk Diabetikersenter for deres venlige
måde at tage mig med i deres arbejde, og

der ingen grund til at have dårlig samvit-

bruge deres tid til at svare på alle mine

Dagens tema var injektionsteknik ved en

tighed over ikke at bruge den. Den sidste

spørgsmål, samt tak til alle forældrene,

sygeplejerske.

bemærkning på dagens emne blev “bed-

som var indforstået med, at jeg lyttede til

ste testning sidder i hovedet, så brug

dem og deres oplevelser.

Stort set var det samme undervisning,

det”.
lisbeth.rohde@ouh.fyns-amt.dk ■

som gives i Danmark.
På Norsk Diabetikersenter lægger de

Afslutning

vægt på, at man allerede ved debut, bru-

Jeg nåede at få 3 gode, spændende og

ger alle “stikkesteder” (lår, hofte, mave),

udbytterige dage. Det faglige indhold i

så barnet oplever, at kunne stikke flere

undervisningen tror jeg, ligner det faglige
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kunne bruges ved justeringer, ellers var

Fredag (3. dag)

R E J S E L E G AT F O R K L I N I S K E D I Æ T I S T E R

ved det, hvad sker der ved føling, og hvad

OS IMELLEM

Bøger modtaget på redaktionen
Olav Sand, Øystein V. Sjaastad

Helle Jensen og Lynelle Poulsen

Let hjertet

Fedon A. Lindberg

og Egil Haug

Samsø Højskoles
Kogebog

- med Urban og

Naturligt slank

Danske fagkonsulenter: Niels-

Hjerteforeningen

- Dejlige retter baseret på

Henrik Holstein-Rathlou, Ole

- fedtfattige opskrifter med

Sonne og Niels Einer Jensen

kostberegninger til hverdag

Hjerteforeningen

FYSIOLOGI

og fest

92 sider

Høst & Søn

Kr. 89,-

254 sider

(medlemmer kr. 59,-)

Kr. 299,-

En grundbog
Samsø Højskole

det glykæmiske indeks

Munksgaard Danmark

261 sider

600 sider

140,- kr. + forsendelse

I to år har Hjerteforeningen

Kogebogen er en opfølgning

Kr. 688,- inkl. moms

Bestilles på: 8659 0411

leveret opskrifter til gratisavi-

på ”Naturligt slank med kost i

(C-rabat)

eller på:

sen Urban.

balance”.

kontakt@samsohojskole.dk

Nu er nogle af dem samlet i

Alle opskrifter er udarbejdet

kogebogen ”Let hjertet – med

ud fra hensynet til det gly-

oversættelse fra norsk med

Samsø Højskole har igennem

Urban og Hjerteforeningen”.

kæmiske indeks. Hvordan

dansk bearbejdning.

de sidste tre år arbejdet med

Opskrifterne fastsætter bl.a. at

man holder sig sund og slank,

Vægten er lagt på forståelse af

kostomlægning, vægttab og

fedtenergiprocenten er på

samtidig med at man går fra

normalfysiologien, som dan-

livsstilsændring. Madopskrifter

maksimalt 30 og energien lig-

bordet mæt og veltilpas. ■

ner grundlaget for at forstå

har været en central del af dis-

ger mellem 2.000 og 3.000 kJ i

udviklingen af sygdom og

se kostomlægningsforløb. Nu

et hovedmåltid.

mulig behandling heraf.

udkommer kogebogen for tre-

Fysiologi – en grundbog er en

OBS! OBS! OBS!
Der var fejl i nummeret til
vagttelefonordningen i sidste blad.
Det rigtige nummer er

die gang. Alle opskrifter er
udstyret med kostberegninger

23 74 01 11

pr. 100 gram af den færdige ret.

Se desuden hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen! God sommerferie
Så nærmer tiden sig for valg til bestyrelsen og tiden for generalforsamlingen (lørdag d. 6. november 2004). Vi bliver stadig

Redaktionen ønsker alle

flere og flere medlemmer i vores forening. Det er vi ret stolte

en rigtig dejlig sommer

af. Der er konstant og hele tiden opgaver, som skal løses og

med sol, varme

nye tiltag, som skal tages. Vi skal også i år bruge nye ansigter
til bestyrelsen, og vi håber, at rigtig mange vil synes, at dette

og ferie . . .

X OS IMELLEM

arbejde er spændende. Javel – der er arbejde, som skal gøres
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– men den glæde og den energi og indsigt det giver, at kunne
gøre noget for hele standen – den er det værd.
Så bak op om valget, og lad os se en programerklæring med
billede sendt til sekretariatet. Vi i bestyrelsen står naturligvis
til disposition, hvis I vil høre mere om arbejdet – eller mangler hjælp til programerklæringen.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Bestyrelsen
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Emne:
13. årsmøde i Klinisk Ernæring
Sted:
Rigshospitalet, Auditorium 1
Dato:
20. august 2004 kl. 9 - 17.00
Program:
Status og strategi
Mange af de initiativer DSKE har været engageret i er nu ved at være godt etableret.
På årsmødet gøres der status over, hvor langt vi er nået, bl.a. med indlæg fra de personer, der
for tiden har projekter i gang - med henblik på en strategisk drøftelse af, hvordan vi fastholder
og udbygger aktiviteten under en ny sygehusstruktur.
Det endelige program vil fremgå af www.dske.dk, efterhånden som det planlægges.
Efterfølgende afholdes generalforsamling i DSKE i henhold til vedtægterne fra kl. 17.00 -18.00
Tilmelding: Deltagergebyr, kr. 400 (dækker frokost + kaffe), indbetales til Danske Bank,
Fredensgade afdeling, reg. nr. 4361, konto nr. 4 361 803 159, tilhører Klinisk Ernæring. Husk at
få anført deltagernavn ved betaling via sygehus. Desuden sendes navn, titel, arbejdssted til
jens.kondrup@kvl.dk med angivelse af dato for betaling.
Tilmeldings- og betalingsfrist: 01.08.04.
Anmeldelse af frie foredrag af 15-20 min varighed: Foredragstitel og - resumé, max. 1 A4 side,
egnet til fotokopiering, sendes til Jens Kondrup, Institut for Human Ernæring, Kgl. Veterinærog Landbohøjskole, Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg C, senest 01.08.04.
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:

1. International Symposium “Childhood Obesity:
From Basic Knowledge to Effective Prevention”
14th Workshop “European Childhood Obesity Group”
Dato:
23. – 25. september 2004
Sted:
Spanien
Yderligere oplysninger: www.diaetist.dk
Emne:
Tema:
Sted :
Dato:
Pris:
Tilmelding:

Årsmøde for diætister i Vestsjællands-, Storstrøms- og Roskilde Amt
Stresshåndtering
Dom Apoteket, Algade 52, 1. sal, Roskilde
Onsdag d. 6. oktober 2004 kl. 10 – 16.00.
ca. 30 kr. til kaffe mm. Frokost medbringes selv
Til Helle Grebe, senest onsdag d. 29/9 på e-mail : cshenl@vestamt.dk

Emne:
Nordic Obesity Meeting
Tema:
Metabolic Syndrome in Obesity
Sted:
København
Dato:
22 – 24. oktober 2004
Yderligere oplysninger: www.dsaf.suite.dk
Emne:
Dato og tid:
Sted:
Arrangør:
Program:
Målgruppe:
Pris:
Tilmelding:

Diætist-stress – få redskaber til at håndtere stress
4. november 2004 kl. 15 – 16.30
Hillerød Sygehus, lokale 150
FaKD i Frederiksborg Amt
Bo Netterstrøm, forfatter og overlæge dr. med. for landets første Stress-klinik.
Alle klinisk diætister og diætistassistenter i Danmark.
kr. 100,- pr deltager
Senest 1. oktober 2004 til Anne Arentoft. Tlf. 4829 2518, ana@fa.dk

Emne:
Generalforsamling i FaKD
Sted:
Odense Universitetshospital
Dato:
Lørdag 6. november 2004
Yderligere oplysninger: Tidspunkt, tilmelding og program følger
Emne:
DSKE-efteruddannelsesdage for kliniske diætister
Sted:
Skejby Sygehus
Dato:
19. november 2004
Program:
Diætisten, august 2004
Yderligere oplysninger: www.dske.dk

AMTSKREDSFORMÆND

KURSUSKALENDER

KØBENHAVNS AMT, FREDERIKSBERG OG
KØBENHAVNS KOMMUNER
Karin Kok
Stenvadpark 18, 3520 Farum
Tlf.: 44 95 54 61
kok@rh.dk

FREDERIKSBORG AMT
Anne Arentoft
Usserød Kongevej 102, 2970 Hørsholm
Tlf: 48292518
ana@fa.dk

ROSKILDE AMT
Helle Grebe Nielsen
Sct. Hansgade 45, 1. th.,
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 25 51

STORSTRØMS AMT
Susanne Ross
Hasselø Strandvej 8
Hasselø Plads, 4800 Nykøbing Falster
Tlf.: 54 85 72 71

VESTSJÆLLANDS AMT
Ledig

FYNS AMT
Jette Drost Rasmussen
Christiansvej 21, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 12 23
Jette.Drost@OUH.Fyns-Amt.dk

SØNDERJYLLANDS AMT
Ann Møller Gram
Bakkevej 1, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 24 20

RIBE AMT
Marianne Værnhøj Sørensen
Bredgade 41, Alslev, 6800 Varde
Tlf.: 75 26 90 44
mvs@ribeamt.dk

VEJLE AMT
Kirsten Nielsen
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kirmar@vs.vejleamt.dk

ÅRHUS AMT
Mette Heide
Ivar Hvitfeldtsgade 9, 1 tv. 8200 Århus N
Tlf.: 86 16 50 07
meh@buh.aaa.dk

VIBORG AMT
Annemarie Simonsen
Agertoften 47, 7800 Skive
Tlf.: 97 52 54 23

RINGKØBING AMT
Karen Thomsen
Nordtoft 4, 7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 92 73
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Lena Therkelsen
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REDAKTIONSUDVALG
Formand Anne Marie Beck,
Jeanette Hansen, Lene Hansen, Line Bak,
Tove Kvist Kristensen og Jonna Winther.

KVALITETSSIKRINGSUDVALG
Formand Cecilia Arendal, Tina Agerbo,
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VAGT-TELEFONORDNING
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Kliniske diætister indgår nu i Jordbrugs akademikernes vagttelefonordning. Direkte telefonnummer
til rådgivning i løn- og ansættelsesforhold, telefon:
23 74 01 11 (hav venligst dit medlemsnummer
parat). Åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
kl. 9-14. Åben onsdag: kl. 9-12
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