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TEMA
Af Helle Juhl, journalist

”Kost og motion på recept” i København
Diætisten er krumtappen
Københavns sundhedsborgmester Inger Marie Bruun-

er en egenbetaling for patienten på 750 kr.

Vierø følger med glæde et af sine nyeste skibe i sund-

For det beløb får man fire måneders individuel vejledning og træning inden for

hedsfremmesøen, tilbuddet om ”Kost og motion på

kost og motion. Med henblik på varigt at

recept” til patienter med diverse livsstilssygdomme. Ikke

erstatte medicin med sundere livsstil. Det

mindst fordi diætister er krumtappen i behandlingen.

er meningen, at patienten efter behandlingen skal fastholde sine nye vaner i frivillige idrætstilbud og fitnesscentre.
Det skal pointeres, at ”Kost og motion på
recept” anvendes som et lægemiddel, der
nøje doseres efter den enkelte patients
sygdom. I overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Man
kan altså ikke bare få en henvisning, fordi
det lyder spændende. Der skal ligge en
diagnose til grund, og patienterne følges

Vi har bevidst valgt at konstruere ordnin-

løbende med blodprøver og andre målin-

gen, så den retter sig mod erkendte pati-

ger, oplyser Inger Marie Bruun-Vierø.

enter og med den kliniske diætist som
indledende og afdækkende samtale med

Diætisten og den motiverende
samtale

patienten, hvorefter ”recepten” tilrette-

Diætistens centrale rolle som den, der

lægges sammen med fysioterapeuten med

tager imod patienten, er lidt af et sats,

hensyn til træning, motionsvalg og kostom-

men har vist sig at fungere fint, fortsætter

lægning, siger Inger Marie Bruun-Vierø.

sundhedsborgmesteren: Diætister er i for-

krumtap. Det er diætisten, der tager den

Som et lægemiddel

patientsamtale med fokus på detaljerne og

”Kost og motion på recept” retter sig mod

på motivation. De pågældende diætister

Først kom Ribe Amt, så Vejle Amt og i

patienter med type 2-diabetes, forhøjet

foråret fulgte Københavns Kommune trop

kolesterol, forhøjet blodtryk og som desu-

med sin version af lægeordineret livsstils-

den er inaktive. Patienterne henvises af

fremme, nemlig tilbuddet ”Kost og motion

praktiserende læge til en af fem udvalgte

på recept”, som sundhedsborgmester

fysioterapiklinikker i Københavns

Inger Marie Bruun-Vierø betegner som et

Kommune eller til Rigshospitalet.

vigtigt skib for hende at sætte i søen.

Her er behandlingen organiseret i et

- Det er det, fordi tilbuddet for de pågæl-

samarbejde mellem kliniske

dende patienter er et virksomt alternativ

diætister og fysioterapeuter.

til livslang medicinering og desuden et

Diætisterne er ansat af sund-

eksempel på, at man kan skrue behandlin-

hedsforvaltningen, mens

ger sammen på tværs af behandlingskul-

fysioterapeuterne opererer på

turer og i et forpligtende samarbejde med

privat basis. Behandlingen støt-

patienten.

tes af sygesikringen, men der
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Inger Marie Bruun-Vierø
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vejen vant til den rolige, omhyggelige

TEMA

har desuden været på supplerende kursus

De meget svært overvægtige er tilbuddet

ster, psykologer, pædagoger og motions-

i den motiverende samtale.

ikke rettet mod. De har brug for andre

konsulenter.

Hver patient har sin egen personlige kost-

metoder, og det arbejder vi også på at

A´propos regeringens nye målsætninger

og motionsplan. Selve træningen varetages

udvikle.

for folkesundheden, er der her et kon-

af fysioterapeuterne i deres træningsloka-

I øvrigt er det ikke vægten i sig selv, der

cept, som vi kan anbefale at kigge på i

ler. Både fysioterapeuter og kliniske diæti-

indikerer henvisning til ”Kost og motion

forhold til hele landet. Det har nemlig

ster er tilfredse med den organisering.

på recept”. Man kan godt være slank og

vist sig, at 84 procent af børnene får

Men i øvrigt er der i ordningen lagt op til

alligevel have et alarmerende kolesteroltal

knækket vægtkurven og vel at mærke i

justeringer. Vi laver evalueringer under-

som følge af forkert livsstil og dermed

deres eget miljø. Til næste år skal vi

vejs indtil udgangen af 2005, som tilbuddet

være henvisningsegnet.

afgøre, om tilbuddet skal forankres. Det

foreløbig er vedtaget for. Herefter tager vi

Generelt er de henviste patienter dog

vil jeg sætte meget ind på.

det op til fornyet politisk behandling.

overvægtige. Ja, det gælder faktisk for

Desuden arbejder vi på at nå bedre ud til

hver tredje københavner! Hvilket også er

en stor målgruppe som indvandrerne, der

Det virker

en vigtig grund til, at ”Kost og motion på

har nogle specielle livsstilsproblemer,

At det virker, har vi dog allerede vished

recept” har bred politisk opbakning.

betinget af deres kulturelle baggrund.

gøre brug af tilbuddet – patienterne er

Uge 40: Fokus på kantiner

Når appetitten svigter

faktisk kommet strømmende – der er

- Var det så ikke bedre at bruge pengene

Endelig nævner Inger Marie Bruun-

X ” KO S T O G M OT I O N P Å R E C E P T ”

for. Der er ikke blot stor interesse for at

SIDE
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også gode resultater hos de første delta-

på en langt bredere forebyggelse, når

Vierø undervægtige ældre som et vigtigt

gere, som i vid udstrækning har kunnet

der er så mange overvægtige?

indsatsområde i folkesundheden.

reducere brugen af kolesterolsænkende

- Det gør vi også. Det er ikke enten/eller.

- Dem må vi ikke glemme i al snakken

medicin.

Vi har sat andre skibe i søen, f.eks. i for-

om overvægtige. Ældre, der ikke får nok

Det spændende er, om patienterne også

hold til børnene. Velvidende at dårlige

eller det rigtige at spise, havner let i en

efter endt behandling holder fast i den

livsstilsvaner grundlægges i barndom-

negativ spiral med sygdom, faldulykker,

nye livsstil. Det ved vi ikke endnu, men

men. I uge 40 havde vi et tilbud til alle

hyppige indlæggelser og øget plejebe-

også det skal der evalueres på.

kantiner i idrætsforeninger og sportsklub-

hov. Her forsøger vi også en flerstrenget

Vi håber, at udsigten til at slippe for livs-

ber om, hvordan man kan servere sund -

indsats, bl.a. har vi sat 2,5 millioner af til

lang medicinbehandling kombineret med

og nem! - hurtigmad, så børnene ikke fyl-

et pilotprojekt i hjemmeplejen ”Når appe-

den individuelle vejledning fra klinisk

der sig med pommes fritter efter sport.

titten svigter”, som kan henvise bruger-

diætist og fysioterapeut holder patienter-

På skolerne har vi madordninger med

ne til en særlig ernæringstæt kost, lige-

nes motivation skarp. Det er forudsætnin-

økologisk mad, leveret fra plejehjemme-

som at det er et tværgående tema på

gen for, at vi har valgt at finansiere tilbud-

ne, og også i daginstitutioner er der fokus

kommunens plejehjem.

det inden for sygesikringens rammer.

på kost og motion. I erkendelse af, at det

Det gælder om at få øje på de småtspi-

Midlerne til tilbuddet hidrører jo fra for-

for mange ressourcesvage familier er

sende. I den sammenhæng spiller klini-

ventede sparede medicinudgifter. Hvilket

svært at leve op til de gode vaner i hver-

ske diætister også en vigtig rolle i for-

har været et vægtigt politisk argument i

dagen.

hold til afdækning af problemet og

beslutningsprocessen og den enstemmige

Her har vi som storbykommune en særlig

behandling, slutter Inger Marie Bruun-

indstilling.

forpligtelse. Der er jo en grund til, at vi på

Vierø.

mange måder er i front på folkesundheds-

Hver tredje københavner overvægtig

området: Vi har flere ressourcesvage be-

Yderligere oplysninger:

folkningsgrupper end landet som helhed.

www.folkesundhed.kk.dk, klik ind på

Sundhedsborgmesteren ser desuden vide-

Til de børn, der er blevet overvægtige,

motion ■

re perspektiver i tilbuddet, nemlig i fore-

kører vi et projekt i samarbejde med

byggelse og behandling af moderate psy-

Rigshospitalet, Landbohøjskolen

kiske sygdomme, f.eks. depression, som

og Folkesundhed København,

rigtig kost og motion også har gavnlig

som retter sig mod hele

indvirkning på. Men hvad med de svært

familien, og hvor vi både

overvægtige?

inddrager kliniske diæti-
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TEMA
Af Mette Hansen, ph.d stud., cand. scient. Idræt og Human
Ernæring, Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Træning og optimering af næringsstofindtaget ved opbygning af muskelmasse
Det er ikke kun, når der skal kæmpes om olympiske

lægge patienter/raske individer i seng.

medajler, at der hentes positive effekter ved at fokusere

Allerede efter en til to uger kan der måles
et betydeligt fald i muskelmassen. Da

på næringsstofindtaget i forbindelse med fysisk aktivitet.

mængde af muskel er tæt associeret med

Som det gamle ordsprog siger - uden mad og drikke dur

størrelsen af den muskelstyrke, som der
kan udvikles, resulterer et tab af muskel-

(hverdags-) helten ikke.

masse i et betydeligt fald i muskelstyrke
(tabel 1) (2). Faldet i muskelmasse og
muskelstyrke er størst den første uge (3maskiner løbende vedligeholdelse. Er

4%), hvorefter hastigheden for faldet afta-

træningsstimuliet kraftigt nok vil kroppen

ger (3). Specielt for patientgrupper og

ligeledes sørge for erstatning af gamle

ældre populationen, hvor muskelmassen i

dele med nye og bedre reservedele, der

forvejen er lav, kan kortvarig immobilise-

er mere tidssvarende i forhold til de ydre

ring have drastiske konsekvenser i for-

krav. Skal dette overføres til kroppen, vil

hold til individets afhængighed af hjælp

det svare til, at der tilføres næringsstoffer,

udefra for at håndtere hverdagslivets

der kan gå ind og erstatte gammelt væv

praktiske gøremål. Specielt i svage grup-

og celler, og dermed opretholder et vel-

per er det derfor vigtigt, at der sættes ind

fungerede bevægeapparat.

med træning (specielt styrketræning (4))
for at modvirke tab af muskelmasse og

TRÆNING OG OPTIMERING AF NÆRINGS . . .

Mette Hansen

SIDE
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Hvad sker der, hvis der slukkes
for kontakten?

styrke. Dette blev dokumenteret i et kon-

Indledningsvis skal det understreges, at
det ikke er muligt at spise sig til store

Fysisk aktivitet er essentielt for at opret-

patienter, der havde gennemgået en hofte-

muskler eller god kondition (1). Træning

holde et godt helbred. Bevægeapparatet

operation. Gruppen af patienter, der styr-

er stadig af essentiel betydning. I bund og

er simpelthen konstrueret på en måde,

ketrænede efter operationen, opnåede

grund bygger disse udsagn på logisk tan-

der gør det nødvendigt at musklerne akti-

større fremgang i muskelmasse, muskel-

kegang. Man kan sammenligne kroppen

veres jævnligt. Dette illustreres tydeligt i

styrke, funktionelle færdigheder i forhold

med en elektrisk eller benzindreven

undersøgelser, hvor man har slukket for

til en kontrolgruppe, der gennemgik et

maskine. Der skal for det første drejes på

kontakten dvs. målt på effekten af at

normalt genoptræningsforløb. Yderligere

nøglen eller trykkes på kontakten, før der

immobilisere visse legemsdele eller

blev indlæggelsestiden afkortet med 37%,

trolleret interventionsforsøg med ældre

sker noget, dvs. der skal sendes signaler
til muskelfibrene for at aktivere dem.
Kroppen er doven. Den bygger sig kun
stærkere, hvis den får besked på det.
Styrketræning er en effektiv måde at sen-

Tabel 1. Ændring i muskelstyrke ved gipsning og sengeleje
efter forskellige tidsintervaller (3).
Immobiliseringsmodel

Dage

Muskelgruppe

% Nedgang
i styrke

de denne besked på. For at holde moto35

Albuestrækkerne

zin eller strøm, hvilket for den menneske-

14

Lår-muskulaturen

28

lige ”motor” vil svare til, at der bliver til-

21

Lår-muskulaturen

28 - 40

9

Håndledsstrækkerne

13 - 33

30

Lår-muskulaturen

ren i gang skal der konstant tilføres ben-

Gipsning

ført energi fra de energigivende næringsstoffer; kulhydrat, fedt og protein.

Sengeleje

35 - 41

19

Yderligere kræver kroppen, som de fleste
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hvilket politisk er et vigtigt budskab at få
kanaliseret ud (5).

1. at forsøge at reducere hastigheden for
nedbrydning af muskelvæv

Hvile

Arbejde

+CHO

+AA

+CHO/AA

2. at fremme opbygningshastigheden af
Fysisk aktive mennesker, både tykke, tyn-

muskelprotein

de, unge og gamle har en veldokumente-

Disse effekter kan opnås ved at sørge for

ret nedsat risiko for at udvikle en række

at musklerne har energi til rådighed, da

livsstilssygdomme (6;7), hvilket er en

opbygning af protein er en omkostningsfuld affære, samt tilbyde musklerne de
nødvendige næringsstoffer (makro- og
mikronæringsstoffer). Ved opbygning af

Figur 1 Illustration af forholdet mellem muskelprotein opbygning og -nedbrydning i hvile og efter
muskelarbejde, samt efterfølgende indtag af hhv.
kulhydrat (CHO) og/eller protein (AA) (8).

muskelmasse er det specielt vigtigt at
være opmærksom på indholdet af kulhy-

Proteinbehovet dækkes for langt de fleste

drat og protein i kosten.

personer mere end rigeligt, når protein15% af energiindtaget (10). Personer, der

Insulin er et hormon, der udskilles fra

træner meget og i overensstemmelse her-

bugspytkirtlen, når blodsukker koncentra-

med indtager tilsvarende mere energi vil

tionen (koncentrationen af glucose i blo-

ved en varieret kost automatisk indtage

det) stiger. Specielt ved indtagelse af hur-

mere protein i forhold til personer med

tig-optagelige kulhydrater, såsom sports-

lavt energiindtag, såfremt det relative ind-

drikke, bananer og hvidt brød, kan der

tag på 15% af energien fra protein fasthol-

anden grund til at være fysisk aktiv. I

måles en kraftig og hurtig udskillelse af

des. Personer, der styrketræner meget

kraft af muskelstyrkens betydning i relati-

insulin til blodbanen. Insulins hovedfunkti-

synes derfor ikke at have et relativt større

on til udførsel af praktiske gøremål i hver-

on er at øge vævenes optag af glukose, så

proteinbehov end inaktive personer. Ved

dagen, og dermed opretholdelse af indivi-

koncentrationen i blodet falder igen.

indtag af 1,5 gram protein per kilo krops-

dets funktionsevne og autonomi, vil fokus

Yderligere sender insulin hensigtsmæssige

vægt pr. dag (omkring det dobbelte af det

i dette indlæg imidlertid være centreret

signaler til musklerne om at dæmpe ned-

anbefalede for utrænede personer) vil selv

om optimering af næringsstofindtag i for-

brydningen af muskelproteiner (figur 1).

personer, der styrketræner meget være

bindelse med opbygning af muskelmasse.

Yderligere vil indtag og nedbrydning af

dækket ind. Et proteinindtag i den størrel-

kulhydrat bidrage med energi til opbyg-

sesorden er mulig at opnå ved en normal

Opbygning af muskelmasse

nings- og vedligeholdelsesprocesserne i

varieret energibalanceret kost.

Er målet at opbygge muskelmasse efter

kroppen. Hvis der for alvor skal sættes

Begrundelsen for det store salg af dyrt

eksempelvis lang tids sengeleje eller

gang i muskelvæksten er stimulering af

proteinpulver, der finder sted, hviler der-

immobilisering er det vigtigt at være

skeletmusklerne ved træning og tilførsel af

for på et tyndt grundlag. Der er endvidere

opmærksom på energi- og næringsstofind-

energi ikke tilstrækkelig. Der skal bygge-

resultater, der tyder på, at regelmæssig

taget. Efter nats faste kan der måles et

sten til; aminosyrer.

træning bevirker, at man bliver bedre til at

netto tab af muskelvæv (muskelproteiner)

Ved indtag af protein, især essentielle

udnytte og genanvende aminosyrerne i

(figur 1), da hastigheden for syntese af

aminosyrer, kan der måles en akut stigning

musklerne, hvilket derved mindsker beho-

nye muskelproteiner er mindre end

i opbygningshastigheden af muskelprotein

vet for indtag af protein via kosten (11).

hastigheden for nedbrydningen af mus-

(1). Tilførslen af aminosyrer har således i

Personer, der ikke får tilstrækkelig med

kelproteiner. Igangsættes der fysisk aktivi-

sig selv en stimulerende effekt på opbyg-

energi i kosten f.eks. i forbindelse med

tet på tom mave vil dette føre til en positiv

ningen af muskelprotein (figur 1). Den sti-

vægttab har et relativt større proteinbe-

stimulering af muskelproteinsyntesen,

mulerende effekt er dog kortvarig og vil

hov. En større andel af energien i

men muskelproteinnedbrydningen vil lige-

ophøre i løbet af et par timer, selv hvis

kosten skal derfor stamme fra pro-

ledes blive øget. Nettoresultatet vil derfor

tilførslen af store mængder aminosyrer

teinkilder for at få den samme

stadig være et tab af muskelproteiner (8).

(protein) fortsætter (9). Det er derfor ikke

mængde protein inden-

Skal effekten af fysisk aktivitet og træning

nødvendigt at indtage ekstreme mængder

bords. Det absolutte

komme til udtryk, er det derfor vigtigt:

protein for at opbygge muskelmasse.

proteinbehov kan
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Styrketræningsforsøg med ældre forsøgspersoner
fra Institut for Idrætsmedicin.

Indtag af kulhydrater og protein
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også være øget ved vægttab, da der er

næringsstofindtag tidsmæssigt samtidigt.

lin. Et mere ernæringsrigtigt alternativ til

risiko for, at protein bliver brugt som

Næringsstoftilskuddet, der blev givet i de

kakaoskummet er skummetmælk supple-

energikilde. Dette er specielt tilfældet for

to ovenfornævnte forsøg, indeholdt både

ret med en banan eller to (afhængigt af

idrætsudøvere, der skærer meget ned på

protein og kulhydrat. Ved denne kombina-

energibehov). Ved et næringsindtag som

kulhydrater i kosten.

tion er det, som tidligere nævnt, muligt

dette, vil man have taget et stort skridt i

både at opnå en positiv effekt på syntese af

den rigtige retning for at fremme opbyg-

Kombination af træning og
næringsstofindtag

protein, og dæmpende effekt på nedbryd-

ningen af muskelmasse umiddelbart efter

ning af protein i musklerne (figur 1).

en styrketræningssession.

Ved opbygning af muskelmasse ligger der

Den adderede effekt af, at der er aminosy-

Udføres der kredsløbstræning (løb, cyk-

potentielle synergetiske fordele i at kombi-

rer tilstede i musklerne, når muskelprote-

ling, svømning, aerobic m.fl.) sideløbende

nere (styrke-) træning med indtag af

insyntesen stimuleres i forbindelse med

med styrketræningen vil det yderligere

næringsstoffer (herunder protein) (1;12).

fysisk aktivitet, er yderligere blevet under-

være en god ide at supplere med nogle

Dette blev understreget i et forsøg med

streget i et andet aktuelt forsøg (13). I det-

flere hurtige kulhydrater (sportsdrik,

svagelige ældre patienter, der blev delt op i

te forsøg blev der givet et næringsstoftil-

tørret frugt, brød og bananer) for at få

hhv. en gruppe, der modtog et dagligt

skud (6 g essentielle aminosyrer og 35 g

kulhydratdepoterne bygget hurtigt op

ekstra næringsstoftilskud, samt en gruppe,

sukker) enten umiddelbart før eller umid-

igen (ca. 1 g kulhydrat pr. kg kropsvægt).

der ud over næringsstoftilskuddet gennem-

delbart efter nogle styrketræningsøvelser.

Det sidste råd er specielt vigtigt for

førte et styrketræningsprogram (1).

Som indikator for proteinsyntesehastighe-

idrætsudøvere, der træner dagligt med

Næringsstoftilskuddet indeholdt 1500 kJ,

den i musklerne målte man på de arbej-

moderat til høj intensitet (puls).

53 g kulhydrat, 15 g protein og 10 g fedt. I

dende musklers optag af aminosyrer.

gruppen, der udførte træning, blev der fun-

Resultaterne fra dette nye forsøg viste, at

Opsummering

det forbedringer i muskelmasse,

den sammenlagte syntese af muskelprote-

Er målet at opnå større muskelmasse og

muskelstyrke (113 %) og ganghastighed

in i perioden under og i den første time

muskelstyrke, er det mest effektive “mid-

(11,8 %), mens forsøgsgruppen, der kun

efter styrkeøvelser synes at være større i

del” styrketræning kombineret med den

modtog næringsstoftilskud ikke forbedre-

situationen, hvor næringsstoftilskuddet var

rigtige mængde og timing af næringsstof-

de sig. Tværtimod blev der målt en lang-

blevet givet umiddelbart inden styrkeøvel-

fer. Indtag af en kombination af kulhydrat

sommere ganghastighed ved afslutningen

serne i forhold til efter. Årsagen til dette

og protein i forbindelse med fysisk aktivi-

af forsøgsperioden i denne gruppe. Ud fra

er, at under muskelarbejde øges blodgen-

tet er ideel. Kulhydraterne er en let om-

disse resultater kunne man fristes til at

nemstrømning til musklerne. Er koncen-

sættelig energikilde for musklerne. Har

konkludere, at de positive effekter udeluk-

trationen af næringsstoffer i blodet høj vil

musklerne ikke energi til rådighed vil

kende skyldes styrketræningen. At dette

tilførslen ligeledes blive høj. I praksis er

opbygningen af muskelprotein (muskel-

ikke er tilfældet, blev illustreret i et dansk

der dog mange idrætsudøvere, der ikke vil

masse) ske langsommere. Derudover

forsøg, hvor effekten af styrketræning og

finde det behageligt at spise lige inden

øges udskillelsen af hormonet insulin ved

et ekstra næringsstofstilskud (7 g kulhy-

hård fysisk udfoldelse. For at opnå større

kulhydrat indtag, hvilket ud over at øge

drat og 10 g protein) blev undersøgt.

muskelmasse er anbefalingerne om at ind-

optaget af glukose fra blodet, fremmer

Næringsstoftilskuddet blev givet enten

tage kulhydrat og protein umiddelbart

genopbygningen af sukkerdepoterne (gly-

umiddelbart efter de enkelte træningsses-

efter træningen derfor hensigtsmæssigt.

kogen) i musklerne og reducerer ned-

sioner eller efter to timer. Efter 12 uger

Der er ikke tale om, at der skal indtages

brydningen af muskelprotein. Indtag af

blev fundet en større muskelmasse og

store mængder. For proteinkilder af god

protein er vigtig i kraft af at musklerne

muskelstyrke i træningsgruppen, der hav-

kvalitet (dvs. at de indeholder mange af de

har brug for byggesten i muskelopbyg-

de indtaget en næringsstofdrik umiddel-

essentielle aminosyrer) vil et indtag i

ningsfasen i forbindelse med træning.

bart efter træningssessionerne i forhold til

størrelsesordenen 10 g protein være fint

Specielt er det vigtigt, at musklerne får

gruppen, der havde indtaget næringsstoftil-

umiddelbart efter træning. Dette svarer

tilført essentielle aminosyrer. Yderligere

skuddet to timer senere (12). Forsøgs-

omtrent til mængden, der findes i en lille

skal det påpeges, at kosten bør være vari-

resultaterne indikerer, at hvis målet er at

brik kakaoskummetmælk. I kakaoskum-

eret for at behovet for essentielle fedtsy-

opbygge en større muskelmasse og der-

metmælk findes yderligere sukker, hvilket

rer, vitaminer og mineraler også bliver

med opnå fremgang i muskelstyrke, er det

kan bidrage med energi til opbygnings-

dækket.

fordelagtigt at forbinde styrketræning med

processerne og øge udskillelsen af insu-

metteletter@hotmail.com ■
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FW. Control of the size of the human muscle mass.

TEMA
Af Berit Elkjær, klinisk diætist og fysioterapeut, Fredensborg
Sundhedscenter

Motion og motivation
Tanker og erfaringer fra daglig praksis
Motion er dejligt – eller er det? Motion er godt – ja, det

Jeg tror, det er enormt vigtigt, at lytte til

kan vi nok lettere blive enige om. Og sund kost og god

patienten og ud fra dette, kan vi komme
med relevant viden og gode ideer for net-

motion er jo det allerbedste. Vi ved det jo. Og vi som

op denne person. Allervigtigst er det at

diætister vil gerne formidle det. Hvordan gør vi det bedst

forstå, at det er personen selv, der skal
tage beslutningen. Det er dem, der skal

og kan vi gøre det godt nok?

hjem og udføre det i praksis.

dighed for overhovedet at kunne formidle

Kan kliniske diætister rådgive
om motion

noget som helst.

Har vi som diætistfaggruppe nok viden

M OT I O N O G M OT I V AT I O N

om motion? Har vi indsigt i og forståelse

SIDE
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Forskellige råd til forskellige
patienter

for hvilke træningsformer, der er gode for

En dejlig 13 årig pige kom til mig, fordi

om. Men fakta er: Vi slipper ikke udenom!

hun var for tyk. Vi talte meget omkring

Hvem kender ikke spørgsmålet: Hvad

den enkelte? Det er der delte meninger

mad, og hun fik en enkel plan for, hvor-

skal jeg dyrke af motion? Til dette er der i

Berit Elkjær. Medejer af Fredensborg Sundhedscenter, et center med fysioterapi, fitness og
diætklinik.

dan hun lettest kunne tabe sig. Hun tabte

øvrigt kun et standardsvar, nemlig: Hvad

sig flot og er i dag en aktiv og glad pige.

har du lyst til? Flere spørgsmål kommer

Forældrene kom så slæbende med deres

væltende: Er det bedre at løbe end at cyk-

For et stykke tid siden talte jeg med en

næste datter – lillesøsteren. Nu var det

le? Skal man motionere om morgenen

diætistkollega med stor erfaring og stor

hendes tur, syntes de. Jeg mærkede for-

eller om aftenen? Er det lige så godt at

tro på sig selv. Jeg stillede spørgsmålet:

ventningernes trykkende sky. De havde

fordele motionen over hele dagen, eller

Synes du ikke, det er svært at få folk til at

næsten bestemt, hvad jeg skulle sige.

skal man gøre det hele på en gang? Hvor

dyrke motion? Svaret kom prompte: Nej,

Efter en god samtale med datteren beslut-

mange gange om ugen er nødvendig?

det synes jeg ikke, det er. De skal bare stå

tede jeg mig for, udelukkende at udarbej-

Hvor mange kalorier skal man forbrænde

af bussen et stoppested tidligere og tage

de en træningsplan for pigen. Hendes

om ugen? Hvor langt skal jeg løbe for at

trappen i stedet for elevatoren! Cirka

kost var super. Heldigvis hjalp det, og vi

forbrænde en plade chokolade? Du kan

sådan var svaret, og jeg sad måbende til-

har et dejligt samarbejde omkring fysisk

selv fortsætte…

bage. Jeg har siden stillet mig selv spørgs-

aktivitet for denne pige.

Vi kan ikke altid svare på alt, hverken om

målet om, hvor gode vi er til at indleve os

Vores patienter er så forskellige, også selv

kost eller motion. Men vi kan være villige

i den enkelte patients behov. Er vi blevet

om de er søskende, gode veninder eller

til at undersøge tingenes tilstand. Det er

for glade for enkle standardløsninger, der

gift med hinanden. Vores kostråd og ikke

ikke en ulykke, at lade patienten forstå, at

ikke fokuserer på den enkelte patient?

mindst vores motionsråd bør være afpas-

vi ikke er et alvidende orakel, men i høje-

Hvad nu hvis patienten slet ikke tager

set efter, hvem vi taler med.

re grad deres coach og inspirator.

bussen, eller aldrig møder en elevator, der

Vi har standardløsninger for hvor mange

Hvis vi ikke interesserer os for motion og

kan erstattes med en trappe? Hvor er

gram fiber og fedt det hele må indeholde,

ikke fornyer vores viden, er vi måske ikke

vores patienter i deres liv? En indsigt i

og pludselig opdager man, at man sidder

den person, der kan få patienten i gang.

og siger det samme for femte gang sam-

Kan en ryger få en ryger til at stoppe med

me dag, og at vores kostplaner ser meget

at ryge? Kan en overvægtig diætist hjælpe

ens ud. Når vi taler om motion, kommer

en overvægtig? Kan en doven hjælpe en

der også let en lille standardremse.

doven? Sikkert – men det vil nok ofte

dette er en absolut
nødven-
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være noget vanskeligere at sælge ideen.
Det er godt for en rygestopinstruktør, at
mærke på sig selv, at metoden virker. Det
er en god erfaring at mærke, at egne
gode kostråd også flytter egne julekilo.
Det er inspirerende at mærke, at det kan
lade sig gøre at få faste motionsvaner. Det
er også nyttig lærdom at opleve, at det
ikke sådan bare lige sker fra den ene dag
til den anden. Det giver respekt og ydmyghed overfor vores patienter.
Indlevelse i patientens situation og entusiasme for at forny sig er, efter min mening,
nøgleord i denne sammenhæng. Og så
forståelsen for, at valget om hvilken moti-

Nøglespørgsmål for rådgivning om motion:
1) Hvem er min patient? Indlev dig i og prøv at forstå patientens verden.
2) Hvad har min patient lyst til? Suppler gerne med ideer, viden, visioner
og inspiration.
3) Hvad er muligt for min patient? Lad patienten selv sætte målet og
sørg for, at det er realistisk, så det ikke bliver et nyt nederlag.
4) Hvor meget skal til for at opnå effekt? Det sker ofte, at der ikke er
harmoni mellem det mulige og det der er nødvendigt, for at opnå effekt.
5) Hvad får patienten ud af det? Samvær, glæde, sved og ømme muskler?
Lad patienten selv fortælle. Husk det positive!
6) Hvordan vil du passe det ind i dit liv? Husk viljen er desværre ikke nok.
Der må en adfærdsændring til.
7) Hvordan har du haft det med motionen? Husk at spørge hvordan
det går ved opfølgende konsultationer.

onsform der skal tages fat på, i sidste
Det er også vigtigt at vide, hvor meget

for at det ikke går galt igen. Det er vigtigt,

motion, der er nødvendigt, i forhold til det

at gøre klart for sig selv, hvad fordelene er

Hvilken viden skal der til

mål man har. 30 minutters kampagnen har

ved motion. Det kan være vanskeligt ved

Det er vigtigt, at have en vis basisviden

fået nogle til at tro, at en frisk tur til og fra

første konsultation, men det er meget

for at vejlede andre. F.eks. at man typisk

arbejde er rigeligt til at få vægten til at

inspirerende, når billedet vender. Når

tager lidt på i opstartfasen af et trænings-

dale i et lige så friskt tempo. Det passer jo

motion bliver en fornøjelse og en glæde,

forløb. De første svedeture kan få de fle-

ikke. Hvis vægttabet virkelig skal stimule-

der huskes af lyst og ikke bare af pligt.

ste ned med nakken, når man ser, at væg-

res af motion, ved vi fra undersøgelser, at

Jeg er overbevist om, at nøglen til

ten ikke giver det forventede nedslag.

indsatsen må være betydeligt højere. Vi

adfærdsændring ligger her. Man skal ud

Her er det vigtigt med et par beroligende

bør også vide, hvorfor motion er vigtigt for

og mærke, at det duer. At ordene ikke

ord om, at glykogenmængden øges og

blodtryk, hjerte/karsygdom, diabetes

bare er ord, men at der sker noget med

vandmængden bundet til glykogen øges

o.s.v. Kurver, grafer og inspirerende bille-

en. Men det begynder med en fast beslut-

tilsvarende. Blodmængden øges også, og

der kan være med til at lette forståelsen og

ning og en prioritering. Og tålmodighed i

vi er samlet rask væk oppe på et par kilos

øge inspirationen.

opstartfasen, hvor musklerne er ømme og

vægtøgning på den konto. Senere kan

Lyst og glæde

tålmodighed må der til og en viden om,

En teoretisk viden er en god basis, men er

Hvordan fastholdes gode vaner

hvad der egentlig sker i kroppen. Det er

i sig selv ikke nok. Vi må i samarbejde

Det er dejligt, at mærke, når det sker for

vigtigt for at forstå, at indsatsen giver

med patienten finde det lystbetonede

folk. Når man kan mærke, at grænserne

pote.

frem. Her kan vi jo vende tilbage til artik-

flyttes og sprænges. At folk, der har hadet

lens begyndelse, nemlig spørgsmålet:

at løbe, pludselig elsker Erimitageløb, ja

Motion er dejligt – eller er det? Er motion

selv maratonløb. Jeg har beundret mange

en fornøjelse eller kan det blive det, hvis

af mine patienters strålende indsatser,

det gribes rigtig an? Det er min erfaring,

men nogle gange har en lille orm gnavet i

at mange har fejlslagne og negative erfa-

mit sind. Hvor længe holder det? Hvornår

ringer forbundet med motion. Det er godt,

overvældes de af gamle vaners intense

at få sat ord på denne fornemmelse og

styrke?

tænke igennem, hvordan holdningen til

Gid jeg havde løsningen på, hvordan vi får

motion kan ændres.

folk til at fastholde en ny livsstil. Så havde

Det er vigtigt, at bruge tid på en bearbejd-

vi jo løsningen på alle kliniske diætisters

ning af fejlslagne erfaringer. Patienten må

store problem: Hvordan får vi folk til at

dernæst bevidstgøre sig, hvad der skal til,

fastholde deres nye vægt?
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resultaterne næsten ikke til at få øje på.

muskelmængden lægge flere kilo på. Så
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Vores faggruppes allerstørste problem er,

Motion og adfærd

efter min mening, at vores patienter tilsy-

Meget kan skrives om motion, og jeg må

neladende ikke fastholder de nye vaner.

vist hellere snart stoppe. Fælles for både

Hvordan forbedrer vi vores succeskriterier

kost og motionsændringer er, at vi og

på dette yderst vigtige område?

vores patienter er nød til at tænke vores

Mine erfaringer med motion er forskellige

dagligdag igennem med jævne mellem-

fra patient til patient. Et gennemgående

rum. Hvordan prioriterer vi vores tid?

træk er dog, at det er lettere at fastholde

Hvor mange timer bruger vi foran fjernsyn

de gode motionsvaner, hvis man laver for-

og computerskærm? Er vi landet i nogen

pligtende aftaler. Melder sig ind eller til og

rutiner, hvor skovturen med børnene er

bliver regnet med og savnet. Hvis man

erstattet med en god video? Er cyklen

motionerer med venner, veninder, børn og

smuttet ind bagerst i skuret og har vi

dyr. Hvis man stadig bliver inspireret og

glemt, hvor dejligt det kan være, at mærke

holdt i ånde af andre, det være sig venner,

regn, rusk og storm en grå efterårsdag?

familie, fysioterapeuter, læger, kliniske

Adfærdsændring kræver bevidsthed om,

gelse og behandling. Udarbejdet af

diætister…

hvad man gør, og beslutning om hvad man

Bente Klarlund Pedersen og Bengt

Man må dog personligt opdage, at motion

vil gøre! Og evne til at indrette sin hver-

Saltin. Sundhedsstyrelsen, Center for

er dejligt, at det forbedrer humør, helbred,

dag, så det bliver muligt at gøre det. Ikke

Forebyggelse, 2003.

søvn, sexliv, kondition og appetitregule-

bare i begyndelsen, men hele livet!

■ Fysisk aktivitet – håndbog om forebyg-

■ Recept på motion – motion som forebyggelse. Af Bente Klarlund Pedersen. Nyt

ring. Alle mærker ikke alle fordele, men
berit.e@mail.dk ■

alle mærker nogle.

Inspirations litteratur:

Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004.

P R I S O P G AV E U D S K R E V E T A F

BAGGER-SØRENSEN FONDEN
Bagger-Sørensen Fonden (tidligere Dandy fonden) har udskrevet en prisopgave til stimulering af et relevant og innovativt diætist-fagligt forsknings- eller udviklingsprojekt indenfor emnet: Diæt og anden
livsstilsrådgivning ved diabetes mellitus med henblik på forbedring af langstidsprognosen.
Der er taget udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rapport fra 2003: ”Type 2 diabetes.
En medicinsk teknologivurdering af screening, diagnostik og behandling” og de konklusioner, der vedrører den del af diabetesbehandlingen kliniske diætister varetager.
Derfor ønsker bedømmelsesudvalget opgaver,
der beskriver nuværende eller fremtidige
modelprojekter, inden for undervisning,
udvikling og kvalitetssikring af den pædagogiske indsats kliniske diætister varetager.
Projekterne kan indeholde:
• En beskrivelse af den diætistfaglige indsats
i forbindelse med integrerede vejledningsog /eller undervisningsforløb, med dokumentation af den pædagogiske indsats.
• Beskrivelse af modelprojekter, som skal
dokumentere forskellige metoders anvendelighed og effekt på adfærd.
• Beskrivelse af kvalitetssikringsmetoder der
enten efterprøves eller lægges til grund for
kliniske diætisters arbejde. Metoder der
understøtter en synliggørelse af kvaliteten
samt forbedring af patientens oplevelse og
det kliniske resultat af forløbet.

Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på:
• Dokumentation af metode, på anvendelighed og patienters tilfredshed.
• At motiverende og pædagogiske aspekter
er omdrejningsakse.
• Forbedring af faglige kompetencer.
• At projektforslaget er innovativt med
nytænkning og originalitet.
Til bedømmelse af indkomne opgaver er
nedsat et bedømmelsesudvalg bestående af:
• Klinisk diætist Ellis Tauber-Lassen, Steno
Diabetes Center
• Klinisk diætist Eva Rosenbom, K.A.S. Herlev
• Klinisk diætist Cecilia Arendal, Sygehus Fyn
og FaKD
Sagkyndig repræsentant for Bagger Sørensen
fonden:
• Professor, overlæge dr.med. Oluf Borbye
Pedersen, Steno Diabetes Center
Den besvarelse, som bedømmelsesudvalget
vurderer højest præmieres med en pris på
kr. 50.000,-

Projektet skal være affattet på dansk og være
forsynet med et resumé på maks. én side,
som er beregnet på offentliggørelse.
Projektet kan udarbejdes af enkeltpersoner
eller i grupper på maks. 5 personer.
For at komme i betragtning må besvarelsen
være indsendt til Bagger-Sørensen Fonden,
Dandyvej 19, 7100 Vejle. Senest den 31.oktober 2005 mærket ”Prisopgave”.
Projektbeskrivelsen skal afleveres anonymt i
seks eksemplarer under mærke.
Projektbeskrivelsen skal ledsages af en lukket
kuvert med oplysning om forfatterens/forfatternes navn(e) og adresse(r) og med angivelse af mærket på ydersiden. Kuverten åbnes
kun hvis besvarelsen præmieres.
Det indleverede projekt må ikke offentliggøres, før resultatet af bedømmelsen foreligger. Uddelingen planlægges at foregå på Årsmødet for kliniske diætister januar 2006.

TEMA
Af afdelingschef Lars Iversen, sociolog og dr med, Psykiatriog sundhedsområdet, Ribe Amt

Motion på recept i Ribe Amt
Fedme, hjerneblødning, artrose, asthma bronchiale, cancer, cystisk fibrose, depression, diabetes type 1 og 2, fibromyalgi, HIV-infektion, kronisk obstruktiv lungelidelse,
rygsmerter, dissemineret sklerose osv. Listen over sygdomme, hvor motion kan være et godt behandlingsmiddel, er
lang, og den vil blive endnu længere i de kommende år i

gerne skaffe ilt nok, når man bevæger

takt med ny videnskabelig erkendelse (1).

sig? Det er heller ikke umiddelbart indlysende, hvor meget man skal træne, og
hvor intensiv træningen skal være for at
have en helbredsmæssig effekt.
Og med i billedet hører så, at mange patienter måske aldrig har været særlig aktive eller måske har taget på i vægt. De
føler sig ikke trygge ved at motionere, og
de er måske ligefrem bange for at
møde op i motionscentre i foreninger osv.

mange tilfælde kan medi-

Motion på recept er et til-

cinforbruget nedsættes. I

bud til disse patienter i

andre tilfælde kan medicinen ikke undgås, men udbyttet kan bedres. Motion påvirker
også selvværd og livskvalitet.

Ribe Amt. Patienterne henvises af egen læge til 8 fysioterapiklinikker i amtet. På klinikkerne laves der konditionsmålin-

Det er der flere grunde til. For nogle

gen på klinikkerne. De sidste 2 måneder

Det er i virkeligheden ikke så underligt.

handler det om tid og økonomi. For andre

trænes der også uden for klinikkerne – fx

Vores krop er designet til at røre sig.

handler det om manglende motivation. Og

i svømmehal, i lokal idrætsforening eller

Fysisk aktivitet er et grundvilkår for vores

endelig er der en stor gruppe, hvor syg-

motionscenter. Nogle patienter cykler og

eksistens. Fysisk inaktivitet må derfor

dom er barrieren. Det er den sidste grup-

går og klarer træningen på den måde. Det

have en gennemgribende indflydelse på

pe, som er målgruppen for motion på

samlede træningsforløb på klinikkerne

vores helbred. Helt på linie med kosten

recept.

varer 4 måneder. Der laves konditions-

Lars Iversen

og tobakken.

hold. De første 2 måneder foregår trænin-

målinger ved start, efter cirka 2 måneder,
Mange patienter aner ikke, hvad fysisk

ved træningsperiodens ophør og endelig

Denne erkendelse er grundlaget for moti-

inaktivitet betyder for netop deres syg-

indkaldes patienterne så til en ny test cir-

on på recept. Gennem et intensivt

dom. Mange er oprigtig bange for at moti-

ka 3 måneder efter ophør. På den måde

træningstilbud kan mange patienter få en

onere. Det gælder fx hjerte- og lungepati-

kan patienten følge udviklingen i sin kon-

betydelig bedre prognose og livskvalitet. I

enter. Kan hjertet nu holde? Og kan lun-

dition, hvilket der er stor interesse for.
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hver patient. Træningen gennemføres i

M OT I O N P Å R E C E P T I R I B E A M T

ger, og der lægges en træningsplan for

Hvorfor motionerer folk ikke
bare?

TEMA

Målsætningen for motion på recept er, at

men for at være i god form. Den traditio-

patienterne efter træningsperioden er i

nelle idrætskultur skal således udvikle sig

Motion på recept er et
udviklingsprojekt!

stand til at være mindst 30 minutter fysisk

for at dække disse nye målgrupper.

Det tager tid at udvikle motion på recept.

aktive daglig, således som Sundheds-

Samtidig er det klart, at idrætsforeninger-

Selve aktiviteten, hvor patienterne træner,

styrelsen anbefaler. Motion på recept er

ne ikke skal være sundhedsvæsenets for-

er det mindste. Der er mange aktører, der

således et tilbud om at komme i gang

længede arm. Foreningerne skal køre på

skal spille sammen. Læger, patienter,

med livsvarig fysisk aktivitet under sund-

deres egne præmisser, og det skal de nye

fysioterapeuter og lokale idrætsforenin-

hedsfaglig supervision. Det er et tilbud

tilbud også.

ger. Vil lægerne finde, motivere og visite-

om at få udviklet handlekompe-

re patienterne til motion på recept? Er

tence med hensyn til ens eget

patienterne motiverede, og vil de betale

helbred, og dermed også

de 750 kr. tilbuddet koster i egenbetaling?

et tilbud om at øge pati-

Kan fysioterapeuter gennemføre trænin-

enternes egen kontrol

gen i den rette kvalitet? Og kan der udvik-

med sundheden og

les nye motionstilbud i lokalområderne?

mindsket afhængighed

For alle aktører skal der nytænkning til

af sundhedsvæsenet og

– og specielt for fysioterapeuterne også

medicin.

Hvad sker der efter
træningsperioden på
klinikkerne?
Målet er varige ændringer i motionsvanerne. Det er derfor helt afgørende, at træningen tager sigte på at gøre patienten i
stand til at fortsætte på egen hånd.
Patienterne introduceres derfor i klinikkerne til forskellige lokale muligheder,
hvor de kan fortsætte. Og i træningen
planlægges derfor, hvorledes patienterne

M OT I O N P Å R E C E P T I R I B E A M T

kan få afprøvet disse muligheder i træ-
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ningsperioden. Sidste halvdel af trænings-

DGI har i amtet i forbindelse med motion

en hel del efteruddannelse i sundheds-

perioden foregår således uden for klinik-

på recept fået en medlemstilgang til moti-

pædagogik, konditionsmåling, trænings-

kerne.

onsaktiviteter, herunder stavgang, på cir-

øvelser og træningsfysiologi mv.

ka 2500. Patienter fra motion på recept

Også de lokale idrætsforeninger skal tæn-

Ribe Amt har haft et tæt samarbejde med

udgør kun en lille brøkdel af denne til-

ke i andre baner.

specielt DGI i amtet om udvikling af moti-

gang. Udviklingen er tankevækkende.

Fra start har motion på recept været plan-

onstilbud, der kan dække patienterne.

Markedsføring af tilbud, rettet mod pati-

lagt således, at den første version 2002-

DGI har blandt andet uddannet instruk-

enter på motion på recept, har således

2004 drejede sig om at teste, om motion

tører til at forestå disse tilbud, der skal

langt større appel i befolkningen. Det er

på recept kunne gennemføres i praksis.

skrues sammen på en anden måde end de

spændende, at et så specialiseret tilbud

Vore erfaringer er positive, og vi er nu i

sædvanlige idrætstilbud. Patienterne

kan fungere som rambuk for aktivering af

gang med anden version 2004-2007. Der

ønsker for eksempel at gå på hold, hvor

langt større befolkningsgrupper.

er foretaget en række mindre justeringer,

man kan ”zappe” mellem flere aktiviteter

og antallet af klinikker, der kan tilbyde

og ikke kun en aktivitet som fx badminton

Vi er ikke færdige med at udvikle lokale

motion på recept, er fordoblet fra 4 til 8.

eller gymnastik. Man ønsker også, at til-

motionstilbud i forbindelse med motion

Endvidere kan alle amtets praktiserende

buddene kører ”hele året” og ikke kun i

på recept, men de hidtidige erfaringer

læger udskrive recepter på motion. Der er

vintersæsonen. Patienterne træner heller

tyder på, at også den del af konceptet kan

afsat midler til 400 patienter om året, og

ikke for at forbedre sig selv i idrætten,

realiseres.

foreløbig ser det ud til at række.
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I forbindelse med den praktiske gennemførelse af motion på recept i Ribe Amt er
der studerende fra mange forskellige
sundhedsuddannelser, der har arbejdet
med emnet i deres studie og blandt andet
lavet afgangsspecialer i folkesundhedsvidenskab og idræt, der har belyst patienternes og de praktiserende lægers perspektiv på indsatsen (2,3).
Oktober 2004 påbegyndes et studie af
effekten af motion på recept. Målet er at
vurdere forbedringen i patienternes kondition og helbred og træningsvaner på lidt
længere sigt. Studiet gennemføres i tæt
samarbejde med Vejle Amt, der kører
motion på recept efter de samme princip-

er for vanskeligt og ressourcekrævende at

Litteratur:

per som i Ribe Amt. Undersøgelsen

kombinere en indsats både med hensyn

1. Sundhedsstyrelsen: Fysisk aktivitet –

udføres som et ph.d.-studie ved Center for

til motion og kost på 8 klinikker. Af større

håndbog om forebyggelse og behand-

anvendt og klinisk træningsvidenskab,

betydning er dog, at kostrådgivningen

ling. København 2003.

Institut for Idræt og Biomekanik,

selvfølgelig forbindes med vægttab.

Syddansk Universitet i Odense. Dette stu-

Ganske mange af patienterne er overvæg-

– patientperspektivet belyst vha kogniti-

die vil strække sig over tre år.

tige. For disse patienter er vægttab i star-

ve adfærdsmodeller. Speciale ved

ten det egentlige mål med motion på

Institut for Folkesundhedsvidenskab,

recept.

I første fase 2002-2004 har der været til-

Københavns Universitet, januar 2004.
3. Mortensen MH, Svendsen N. Den prak-

knyttet en klinisk diætist til motion på

Formålet med motion på recept er imid-

tiserende læges rolle i motion på recept

recept. Patienterne blev tilbudt holdun-

lertid ikke vægttab, men konditionsfor-

– en undersøgelse af barrierer og

dervisning og i mindre omfang individuel

bedring. Det er en kondikur - ikke en

potentialer, der eksisterer hos den prak-

rådgivning. Erfaringen fra kostrådgivnin-

vægtkur.

tiserende læge i forhold til implemente-

gen har været, at de ressourcefulde pati-

ringen af motion på recept. Speciale ved

enter havde ganske megen kostviden i

Det er afgørende at fastholde dette fokus

Institut for Idræt og Biomekanik,

forvejen, mens mindre ressourcefulde

– ikke mindst fordi mange patienter i star-

Syddansk Universitet, Odense, juni

patienter behøvede meget mere intensiv

ten vil opleve en vægtøgning, når de

2004.

rådgivning, end vi havde mulighed for at

begynder at motionere. Det kan opleves

give.

som en fiasko, men er i virkeligheden
udtryk for det modsatte!

Vi har valgt i næste version af motion på
recept helt at udelade kostrådgivning. Det

li@ribeamt.dk ■
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Hvad så med kostrådgivningen?

2. Rosell, A, Madsen LR. Motion på recept
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Eneste alderstilpassede aminosyrebaserede
ernæring til børn

0 – 1 år

NEOCATE ADVANCE
1 – 10 år

sikrer optimal vækst
Anvendes til:
•
•
•
•
•
•

Komælksproteinallergi (CMPA)
Multipel fødevareprotein intolerans (MFPI)
Korttarms syndrom
Refluks (GERD)
Gastrointestinale problemer
en
erg
l
Dårlig trivsel
l
a
o
hyp

•

Remission af vedvarende symptomer og signifikant vægtøgning i tilfælde af intolerans overfor ekstensive hydrolysater (eHF) 1,2,3,4,5

•

Fremmer catch up vækst hos børn med CMPA med vækstretardering og er det foretrukne valg af ernæring til børn med MFPI4

•

Opfylder ESPACI guidelines for hypoallergenecitet 6

SHS International Ltd.
Naverland 2,2A
8.sal
Rørmosevej
2600 Allerød
Glostrup
3450
Telefon 70 25 10 51
Ordretelefon 70 25 10 53

For mere information
besøg SHS hjemmeside:

www.shsweb.co.uk
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TEMA
Af Jette Drost, klinisk diætist, Odense Universitetshospital

Motion og vægttab
Det er et faktum at mange dyrker motion for at tabe sig.

er derfor kontroversiel i svaret på spørgs-

Men, er vægttab et resultat af ivrig motionsudfoldelse?

målet om, hvorvidt motion i fritiden er
berettiget som interventionsparameter i

Artiklen giver et bud på motions betydning i en vægt-

forbindelse med implementering af vægt-

tabsfase og hvad kostomlægning betyder i relation til

tab.
Imidlertid er man enig i at konkludere, at

samme.

det er umuligt at motionere sig slank ved
stor overvægt, og at det snarere er ekstra
hverdagsaktivitet, herunder specielt den
aktivitet, der anvendes i forbindelse med
det daglige arbejde ude af huset, som har
betydning, og som er værd at satse på i
forbindelse med implementering af vægttab, da det er denne form for aktivitet, vi
får gjort, fordi den er ”tvungen” (1).
Når motion alene ikke er særlig effektiv i

Energiomsætning/stofskifte/
forbrænding

kampen om at komme ned i vægt, hvorfor

Motion øger energiomsætningen, men

fase?

så alligevel satse på motion i en vægttabs-

kun afgørende, hvis motionen dyrkes
Vægttab er resultat af negativ energiba-

øger energiomsætningen med ca. 10%.

lance. Negativ energibalance kan opnås

1

/2 times daglig motion øger energiomsæt-

ved hjælp af kost- og/eller motionsinter-

ningen med ca. 5% og 1-2 times sporadisk

vention. Spiser man færre kilojoule end

motion om ugen giver 1-3% øgning af

man forbruger, taber man i vægt og øger

energiomsætningen (1).

man energiomsætningen ved 1 times

Motion, sport og fysisk aktivitet er alle

motion dagligt, taber man ligeledes i vægt

begreber, som dækker over ethvert

Intervention

(1).

muskelarbejde, der giver stigning i pulsen

I en dansk statusartikel er forskellige

Når vægten reduceres, tabes både fedt-

og øger energiomsætningen.

vægttabsinterventioner sammenlignet.

masse (FM) og fedtfri legemsmasse

Motion kan udføres ved at bruge de store

Konklusionen herpå er:

(FFM) (1).

muskelgrupper, hvor hjerte- og lunge-

Vægttab/uge ved forskellige

Hvis vægttabet alene fremkommer ved at

kredsløb belastes. Motionen betegnes i så

inter ventioner

ændre kosten, tabes uforholdsmæssigt

fald ”konditions- eller kredsløbstræning”.

Motion alene:

0,1 – 0,2 kg

meget FFM, hvorimod hvis man taber sig

Er det derimod styrketræning, hvor speci-

Mager kost ad libitum:

0,2 – 0,4 kg

ved kostomlægning og regelmæssig moti-

fikke muskelgrupper er i fokus, trænes

Energireduceret kost:

0,5 – 1,7 kg

on forhindres på bedste måde at FFM-

muskelstyrken eller –udholdenheden

Energireduceret kost

afhængig af vægten på f.eks. maskinen og

+ motion:

antal gentagelser. I praksis vil de fleste

(3)

vægttabsfase er vigtig for at bevare mest

sportsgrene indeholde en kombination af

Det fremgår, at vægttabet opnået ved

muligt FFM og fremme tabet af FM (3-5).

både konditions- og styrketræning.

motion alene er meget lille og litteraturen

Bioimpedance kan benyttes til at konstate-
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tabet bliver stort. Litteraturen siger sam0,6 – 2,1 kg

stemmende, at regelmæssig motion i en
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Definition

Vægttab

udført ved 70% af den maximale kapacitet,
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regelmæssigt. 1 times daglig motion,

TEMA

re vægttabets sammensætning.

motionsvaner, som skal ændres i fremti-

Bioimpedancemålingen skal udføres

den.

under de samme konditioner fra gang til

som litteraturen angiver.
Materiale/metode: 16 personer blev

gang for at regnes som nogenlunde

Gevinster

inkluderet. 12 fuldførte. Heraf 11 kvinder

præcis. Målingen kan udføres med ca. 1

Det er værd at fremhæve de meget positi-

og 1 mand i alderen 29-55 år.

måneds mellemrum. Der vil altid være en

ve sidegevinster regelmæssig motion

Inklusionskriterierne var BMI > 28 og

vis usikkerhed ved målingen, men den er

medfører af både fysisk, mental og social

fysisk mobilitet. Interventionen var imple-

let at udføre i klinikken og er et fremrag-

art.

mentering af kostomlægning (6300 kJ/

ende pædagogisk værktøj i bestræbelser-

Fysiske gevinster:

7300 kJ, P22E%, K56E%, F22E%) og 3-4

ne på at få patienterne til at implementere

■ øget energi

timers motion/uge, fordelt på konditions-

motion i vægttabsfasen, idet effekten af

■ forbedret kondition

og styrketræning. Interventionsperioden

regelmæssig motion afspejles.

■ forebyggelse af livsstilssygdomme

var 12 uger. Bioimpedance blev benyttet

Undersøgelser viser, at interveneres ude-

■ forbedret søvn

lukkende ved kostændringer tabes i gen-

■ god fysisk træthed og bedre afslapning

nemsnit 60% FM og 40% FFM og vand,

■ øget fysisk velvære

hvorimod hvis interventionen alene består

■ forbedret muskelstyrke, kropsholdning

af motion tabes 80% FM og 20% FFM og

og –kontrol

vand (3). Heraf fremgår, at regelmæssig
motion er vigtig i forbindelse med vægt-

Mentale gevinster:

■ større indre glæde og forbedret humør
(bl.a. pga megen latter)

■ længere ”lunte”
■ måde, hvorpå personlige problemer
kan håndteres: ”Intet problem er så

tab for at sikre, at det er fedtvævet og

stort, at jeg ikke kan gå mig fra det”

til måling af kropssammensætning. Da

(Kirkegaard)

der ikke var nogen kontrolgruppe, an-

■ øget selvtillid

vendtes parret t-test til at sammenligne

■ øget selvværd/identitet

opnåede resultater med startvægt, -FM og

■ positiv afhængighed pga opnåelse af

–FFM. Det valgte signifikansniveau var

”sus”, ”kick” eller ”eufori”

ikke muskelmassen, som reduceres. Et

p < 0,05.
Resultater: Det gennemsnitlige signifi-

yderligere argument for vigtigheden af at

Sociale gevinster:

kante vægttab var 6 kg, den gennemsnitli-

bevare mest muligt FFM er, at basalstof-

■ øget samvær/fællesskab/samarbejde

ge signifikante reduktion af FM var 3,7%

skiftets størrelse bestemmes af størrelsen
af FFM (1,4).

med andre mennesker

■ oplevelser og konkurrence

og der fandtes et gennemsnitligt tab af
FFM på 0,8 kg, som desværre var signifi-
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kant i forhold til udgangspunktet (se tabel
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Motion i forbindelse med vægttab

Endelig synes regelmæssig motion at

1 for detaljerede resultater).

reducere medicinforbrug og mindske

Diskussion: Jeg kunne desværre ikke

I en vægttabsfase er motionen ikke kun

sygefravær.

konstatere, at tabet af FFM var så lille, at

vigtig for at undgå tab af for meget FFM,

det var statistisk ubetydeligt. Imidlertid

men også fordi der er meget stærk kon-

Studie

kunne jeg konstatere, at det signifikante

sensus for, at regelmæssig motion er

I 2001 beskrev, gennemførte og evaluere-

tab af muskelmassen først skete fra 2. til

afgørende for at vedligeholde et opnået

de jeg et af mine vægttabskursus i et

3. interventionsmåned. Der var også man-

vægttab (1-5). Derfor kan man ligeså godt

dansk motionscenter.

ge bias, som skal tages i betragtning.

starte, når vægttabet indledes. Også fordi,

Formålet var bl.a. at få bekræftet i praksis,

F.eks. var materialet lille. Hvis antal inklu-

det er vigtigt, at der arbejdes aktivt med i

om muskelmassen bevares, når vægttabet

derede personer havde været meget

bestræbelserne på at flytte vægtnålen ned-

fremkommer ved en kombination af kost-

større, ville tabet formentlig ikke have

ad, og fordi det dybest set er kost- og

ændringer og regelmæssig motion, sådan

været signifikant. Det er også usikkert
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om alle udførte præcis den doserede

Tabel 1. Resultater

mængde motion. Det er velkendt, at motivationen og dermed indsatsen er størst i

Alder

Startvægt

BMI

Vægttab kg

FM-tab %

FFM-tab kg

starten af interventionsperioden.

55

86,1

32,0

4,0

1,9

1,0

52

80,5

33,5

8,1

4,5

1,8

Det virkelige liv

49

84,3

33,7

4,9

3,0

0,9

Alle danskere anbefales at dyrke 30

43

88,6

31,4

10,2

4,8

2,0

minutters motion af moderat intensitet pr.

34

86,4

31,0

4,5

1,9

1,1

dag. Motionen skal være udover den akti-

41

82,6

28,2

-0,2

2,9

-1,7

vitet, hverdagen i hjemmet og på arbejds-

29

84,0

28,4

14,3

9,0

2,7

pladsen medfører. Hertil anbefales motion

52

99,1

36,8

3,4

1,5

0,6

i 30-60 minutter pr. uge ved hård intensi-

29

129,8

45,4

1,3

0,9

-0,3

tet eller 60-120 minutter ved moderat til

36

82,3

29,5

10,1

7,1

0,9

hård intensitet. Den daglige motion har

46

108,8

36,8

7,2

2,8

0,8

en generel sundhedsfremmende effekt

50

74,8

28,0

4,4

4,6

-0,6

ved at forebygge livsstilssygdomme og

Genm.

90,6

32,9

6,0*

3,7*

0,8*

samtidig være en vigtig del af behandlin-

S.D.

15,2

5,0

4,1

2,4

1,2

gen af dem (5).

* p < 0,05

Det er de samme motionsanbefalinger,
der gælder for personer, som vil fastholde
et vægttab og nævnes også i forbindelse

men med kostomlægning interventions-

med implementering af vægttab.

hjørnestenene i forbindelse med vægttab.
1994-95 Klinisk diætist

Imidlertid er det erfaringsmæssigt meget
j.drost@ouh.fyns-amt.dk ■

1997-98 Klinisk diætist ved
Sønderborg Sygehus

regelmæssig motion. De fleste dyrker
1998-

Klinisk diætist ved Odense

starter igen, andre kommer aldrig i gang

Litteraturhenvisninger

Universitetshospital med

eller i bedste fald kun sporadisk.

1. Andersen T., Rissanen A., Rössner S.:

speciale i diabetes

Et andet problem er, at meget overvægti-

Fetma/fedme – en nordisk lærebog.

2001-02 Suppleringsudd. i “Motion &

ge mennesker har svært ved overhovedet

Studentlitteratur 1998: 74-106, 234-246,

at være fysisk aktive, fordi overvægten

Sundhedsfremme”. Åben

283-293.

udd. Syddansk Universitet

gør dem bevægelseshæmmede. Hvis det

2. Matthiesen J., Andersen NL., Ovesen L.

skal lykkes at motivere denne gruppe til

Betydningen af kost og fysisk aktivitet

diætist (sammen med 2 kolle-

at dyrke motion, er det specielt vigtigt at

for fedmeudviklingen i Danmark fra

gaer) med klinik “3 diætister”

finde en motionsform, som de kan lide og

1985 til 1995. Ugeskr Læger 2001;

i Svendborg

accepterer.

21: 2941-2944.

Hvorvidt konceptet ”motion på recept”,

3. Mikkelsen, PB. Motion uden diæt er

hvis alle amter indfører det, vil hjælpe

ikke effektivt til vægttab. Viden om

danskerne til at ”kridte skoene”, er uvist,

Fedt og ernæring. Nyhedsbrev fra

men der er ingen tvivl om, at succesen vil

Becel Programmet 2003; 5: 4-7.

afhænge af, om det er lægen, der bestemmer motionsformen, eller man selv er
medbestemmende og har variationsmuligheder.

4. Stallknecht BM., Galbo H. Fysisk aktivitet og fedme. Ugeskr Læger 2000;
15: 2170-2172.
5. Sundhedsstyrelsen: Fysisk aktivitet

Konklusionen er imidlertid, at selvom

– en håndbog om forebyggelse og

regelmæssig motion er svær at implemen-

behandling. Sundhedsstyrelsen 2003:

tere og ikke mindst fastholde, er det sam-

97-114, 129-137.
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motion i en periode, holder pause, nogle
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svært at fastholde mennesker i at dyrke

Jette Drost

TEMA
Af Margit Sandberg Schiess, Klinisk diætist, Psykiatrisk
Informationscenter, Vejle Amt

Bevægelse i psykiatrien
Det er tidligere påvist, at kroniske psykiatriske patienter,

aerob træning samt styrketræning. Der

herunder patienter med skizofreni, har en dårlig fysisk

anbefales at starte ved lav intensitet og

kondition – og at patienterne ofte er overvægtige, for-

gradvis øge til moderat intensitet, ligesom
varigheden af træningen gradvis øges (5).

mentlig på grund af inaktivitet (1).
Skizofreni
De publicerede undersøgelser og artikler
fokuserer på forskellige mål med den fysi-

Margit Sandberg Schiess

Dokumentation for fysisk aktivitet til psykisk syge

ske træning af skizofrene patienter, hvil-

Psykisk sygdom i sig selv medfører ofte

nerne af undersøgelserne. Intentionen

træthed og inaktivitet. Fysisk aktivitet er

med træningen er så forskellig som; nor-

hos nogle patienter angstfremkaldende,

malisering af fysiologisk nedsat kondition,

som medfører høj puls, hjertebanken og

rehabilitering af arbejdsevnen, psykotera-

sveden (4). Tvangsforestillinger eller

peutisk jeg-støtte eller sociokulturel inte-

hypokondre tanker kan starte en ond cir-

gration. De motionsformer som er

kel med dekonditionering til følge (4).

afprøvet på skizofrene er primært løbe-

ket forringer og vanskeliggøre konklusio-

B E V Æ G E L S E I P S Y K I AT R I E N

træning, almindelig gang, svømning,
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Igennem de senere år er interessen skær-

Depressive patienter

vandgymnastik, styrketræning og idræts

pet, specielt fordi nogle af de atypiske

Der er nogen evidens for en positiv effekt

prægede aktiviteter (1).

antipsykotiske og antidepressive psyko-

af fysisk træning som tillæg til den antide-

De psykisk syge, der har deltaget i disse

farmaka medfører kraftig sedation. En

pressive behandling af milde til moderat

fysiske træningstilbud har oplevet færre

anden uheldig medicinsk bivirkning er, at

svære depressioner (5).

auditive hallucinatoriske fænomener, min-

67% af de behandlede patienter oplever

Fysisk aktivitet øger konditionen og mus-

dre aggression og normaliseret fysiolo-

antikolinerge og appetitstimulerende

kelstyrken og dermed det fysiske velvære.

gisk funktionskapacitet. De skizofrene

effekter, hvilket prædisponerer til vægt-

Der er derudover en række teorier om, at

patienters sociale kompetence/kontakter,

stigning (2).

fysisk aktivitet ændre koncentrationen af

aktivitetsniveau og beskæftigelse synes

Den psykiatriske sygdom og den medicin-

forskellige neurotransmittere (noradrena-

forøget som følge af fysisk træning (1).

ske behandling kombineret med fysisk

lin, dopamin, serotonin og endorfiner), og

inaktivitet er medvirkende til stigning af

at disse påvirker sindsstemningen positivt

Anbefalinger

faste-og postprandialt insulinniveau samt

(4,5).

I gangsættes fysisk træning af psykisk

stigning i total kolesterol, LDL kolesterol,

Der er fortsat mangel på studier, der eva-

syge, det gælder både depressive og ski-

triglycerider og fald i HDL (2). Personer

luerer en mulig dosisrespons på effekt af

zofrene patienter, vil det mindske an-

med skizofreni og affektive lidelser har

depressionssymptomer (5). På baggrund

spændtheden, bedre søvnen, reducere

1,5-2 gange højere risiko for at udvikle

af de publicerede træningsstudier anbe-

type 2 diabetes og svær overvægt end

faler Sundheds-

baggrundsbefolkningen (2). Denne risiko-

styrelsen, at den

profil aktualiserer behovet for en målret-

fysiske træning

ge livsstils-

tet sundhedsindsats i psykiatrien.

individualise-

sygdom-

Sundhedsindsatsen kan rettes mod kalo-

res og super-

mene

rie restrektion og/eller øget energifor-

viseres og

(4,5).

brug (3).

omfatter både

Fysisk

risikoen for at udvikle eller
forværre depressioner og forebyg-
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aktivitet har en positiv indvirkning på

forebyggelses- og behandlingstilbud for at

appetitreguleringen, og kan derfor også i

dæmme op overfor den høje prævalens af

den psykiatriske behandling bidrage til

svær overvægt blandt de psykiatriske bru-

Autorisieret klinisk diætist siden 1989,

vægtstabilitet og vedligeholdelse af væg-

gere. Der er udformet og implementeret

tidligere uddannet økonoma.

ten (3).

kost- og motionspolitikker på de enkelte

Har som klinisk diætist en bred erfa-

En kombination af en sundere kost og øget

psykiatriske institutioner, dette er medvir-

ring indenfor sygehusvæsenet og

fysisk aktivitet er dokumenteret effektiv til

kende til at en sund livsstil bliver integre-

almen medicin. Klinisk erfaring med

forebyggelse og behandling af de store

ret i en psykiatrisk behandling.

børn, unge, erhvervs aktive, ældre og

Margit Sandberg Schiess

velfærdssygdomme (7). Trods denne viden

psykisk syge.

anvendes fysisk træning kun begrænset i

Er ansat i Vejle Amt i et sundhedspro-

den psykiatriske behandling.

jekt med fokus på sundere kost, øget
fysisk aktivitet og psykofarmakologisk
induceret fedme.

Aktivitetsniveau
Den psykiatriske sygdom og -behandling
forårsager ændret aktivitetsniveauet. Det
reduceret aktivitetsniveau skyldes pri-

Litteratur

mært forlænget søvn, fysisk inaktivitet og

1. Heinskou, T. Physical training of schizophrenics. Nord J Psychiatry.

begrænsede daglige dagsgøremål (8).

1992;46:277-280.

Sindsstemningen påvirker også aktivitets-

2. Consensus Development on

niveauet, således at maniske patienter

I tråd med anbefalingerne fra ”Sund hele

øger deres aktivitet markant, hvorimod at

livet” er erfaringerne også fra Vejle Amt, at

Antipsychotic Drugs and Obesity and

depression og angst reducerer aktivitets-

indsatsen kræver en tværfaglig, tværsekto-

Diabetes. J Clin Psychiatry 2004;65:267-

niveauet.

riel og koordineret indsats, kombineret

Den kliniske erfaring fra det psykiatriske

med opsøgende og udviklingsarbejde (6).

272.
3. Schultz, J.H. Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt: forslag

res med 20-50% i forhold til raske perso-

Materiale målrettet psykiatrien

til løsninger og perspektiver.

ner. Det er derfor vigtigt, at kostsam-

Der er udviklet et livsstilsprogram til psy-

Sundhedsstyrrelsen, Center for

mensætning og kalorieindhold tilpasses

kiatrien ”Løsninger for livet – viden om

Forebyggelse. 2003.

de reelle energibehov både med hensyn

livsstil”. Materialet er udarbejdet i et sam-

til reduceret energiindtagelse og et højt

arbejde mellem overlæge Bent Nielsen,

indhold af næringsstoffer (8).

cand.scient. i idræt Jan Svendsson,

for praktiserende læger. Praktiserende
Lægers Oragnisation. 2003.
5. Klarlund, Bente et al. Fysisk aktivitet –

Integreret fysisk aktivitet i den
psykiatrisk behandling

Lang og undertegnede. Materialet er

håndbog om forebyggelse og behand-

udgivet af medicinalfirmaet Eli Lilly.

ling. Sundhedsstyrelsen, Center for

De enkelte psykiatriske brugere, pårøren-

Programmet omhandler primært kost og

de og det sundhedsfaglige psykiatriske

motion, men materialet omhandler også

personale har stor indflydelse på livsstilen

forandringsproces ved livsstilsændring,

strategier for folkesundheden 2002-10.

og dermed mulighederne for at udvikle

søvn og ideer/inspiration til at inddrage

Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

og opretholde vaner, som forebygger

pårørende eller behandlingsmiljøet.

overvægt (3).

Psykiatrifonden har i samarbejde med

Den sundhedsfremmende indsats i psyki-

Psykiatrien i Vejle Amt udarbejdet en

vitet – fælles aktører i sygdomsforebyg-

atrien er med til at forbedre de psykisk

motionsvideo ”Brug din krop”. Videoen er

gelsen. Fødevaredirektoratet. 2003.

syges sundhed både gennem fysisk og

tiltænkt mennesker med psykisk sygdom

8. Hansen, Lene. Inaktive patienters ener-

psykisk velvære, men også gennem ind-

og problemer, som ikke kan bevæge sig

gibehov vurderes for højt. Diætisten

dragelse af den enkelte brugers forestil-

udenfor deres trygge miljø eller en hjælp

2002;57:12-14.

ling om et godt liv, hvor der tages højde

til at komme i gang med fysisk aktivitet.

for de psyko-sociale forhold.
Psykiatrien i Vejle Amt har udviklet et
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Forebyggelse. 2003.
6. Sund hele livet – de nationale mål og

2002.
7. Matthiesen J. et al. Kost og fysisk akti-

B E V Æ G E L S E I P S Y K I AT R I E N

distriktspsykiatrisk sygeplejerske Anni
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23
SIDE

speciale er; at aktivitetsniveauet reduce-

TEMA
Af Stephan Siig Hansen, Koordinator, Cand. mag. i
Kulturformidling, Idræt- og Sundhed, Vejle Amt

Motion på recept – vejen til et bedre liv?
I september 2003 startede det første hold patienter på

alment praktiserende læge og de praktise-

Motion på recept i Nr. Snede Fysioterapi & Træning, som

rende fysioterapeuter.

er en del af Vejle Amts 3-årige projekt. Projektet er place-

Den praktiserende læge identificerer og

ret 4 steder i amtet fordelt på i alt 6 fysioterapiklinikker,

afgør, om patienten opfylder de opstillede

og der er planlagt ca. 200 patientforløb årligt.

inklusionskriterier og vil have gavn af
motionstilbuddet. Lægen undersøger, om
patienten er motionsaktiv, og fortæller om

Megen forskning viser, at motion er et

Det problematiske har vist sig at være at

muligheden for at deltage i projektet som

effektivt middel såvel forebyggende som

fastholde deltagerne i en varig livsstils-

supplement til-/i stedet for medicin, samt

behandlende mod en lang række lidelser.

ændring med en bedre kondition og en

om fysisk aktivitets dokumenterede effekt

Senest har Professor Bente K. Pedersen

bedre sundhedstilstand til følge.

på patientens lidelse. Hvis patienten vur-

og Professor Bengt Saltin på foranledning

deres som motiveret, aftales der tid til en

af Sundhedsstyrelsen samlet doku-

længerevarende konsultation, og pati-

mentation for fysisk aktivitets betyd-

enten får udleveret skriftligt materiale

ning i relation til 27 diagnoser (1).

om tilbuddet samt dets fordele. Der
aftales herefter tid til en udrednings-

Sundhedsudvalget i Vejle Amt beslut-

konsultation.

M OT I O N P Å R E C E P T - V E J E N T I L E T B E D R E L I V ?

tede den 18. december 2002 at bevilli-

SIDE

24

ge midler til et forsøg med ”Motion

Udredningskonsultation

på Recept”. Over en 3-årig periode

Denne konsultation har til formål at

skal 600 - 700 patienter med enten

klarlægge patientens trænèrbarhed,

type 2 diabetes eller forhøjet blodtryk

samt foretage fysiologiske målinger

og et BMI mindre end 35 have mulig-

der danner udgangspunkt for behand-

hed for at blive henvist til et intensivt

ling på motionsklinikken. Den praktise-

træningsforløb af egen læge.

rende læge foretager også blodtryksmålinger, blodprøver samt en generel

Baggrunden for iværksættelsen af et

somatisk undersøgelse, for at klar-

sådant projekt er flersidigt. Som det

lægge om patienten er i stand til at

dokumenteres i håndbogen (2), er

gennemføre træningsforløbet.

fysisk aktivitet en effektiv behandPå baggrund af denne undersøgelse

lingsform mod en række lidelser, og

skriver den praktiserende læge en hen-

som behandlende institution er Vejle
Amt interesseret i at tilbyde patienterne

Formålet med dette projekt er derfor, at

visning til den fysioterapiklinik, hvor

det bedst mulige tilbud. Ligeledes er det

undersøge om denne organiseringsform

træningen skal foregå. Henvisningen

ingen hemmelighed, at medicinforbruget

kan være med til at fastholde patientens

indeholder oplysninger om lidelsens art

på landsplan er kraftigt stigende (3), hvor-

fysiske aktivitetsniveau ét år efter træ-

og udviklingsstadier, og der oplyses om

for det også er interessant at finde alter-

ningsstart.

eventuelle faktorer, som fysioterapeuten
skal være opmærksom på.

nativer til medicinsk behandling.
Projekter og forsøg over hele landet har

Patientforløbet

vist, at det er muligt at øge deltagernes

Projektet er bygget op omkring allerede

Hos fysioterapeuten

grad af fysisk aktivitet i projektperioden.

eksisterende sundhedsydelser nemlig den

Når fysioterapeuten har modtaget henvis-
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ningen fra praktiserende læge, indkaldes

sin egen læge, hvor der foretages de sam-

patienten til en indledende samtale, der

me målinger som inden interventionen.

tager udgangspunkt i et “Personligt Sund-

Disse målinger foretages igen 9 måneder

hedsprofil Skema”, som patienten har ud-

senere, når den sidste konditionstest er

fyldt og medbringer ved samtalen.

afsluttet på fysioterapiklinikken.

Udover den indledende samtale, der skal

Èt år efter?

klarlægge patientens generelle sundheds-

Målet med projektet er som beskrevet
indledningsvist, at patienterne får imple-

tilstand, måles der et submaksimalt kondital samt en hofte/talje ratio. Disse målin-

ducere kostdelen i projektperioden vil den-

menteret den fysiske aktivitet i deres

ger skal benyttes som kontrolparametre

ne grundlæggende viden lagres hos perso-

hverdag og dermed forbliver fysisk akti-

undervejs i forløbet. Herefter udarbejder

nen, så denne forhåbentligt på et senere

ve, og således forbedrer deres sundheds-

fysioterapeuten og patienten i fællesskab

tidspunkt får lyst til at arbejde aktivt med

tilstand. Det er således vores håb, at den

en handleplan for patienten, hvor der op-

selv at tage hånd om egne kostvaner.

intensive træning og tætte opfølgning af

Kostvejledningen er struktureret således,

ker, at patienterne oplever at den øgede

at kostvejlederen den første undervis-

fysiske aktivitet i hverdagen, giver dem et

Den fysiske træning

ningsgang uddeler et kostregistrerings-

bedre velbefindende og bedre sundheds-

Herefter starter den fysiske træning. Træ-

skema, som deltagerne udfylder og afleve-

tilstand, således at de motiveres til fortsat

ningen foregår på hold a´ 8 personer

rer til fysioterapeuten. Efterfølgende sen-

at være fysisk aktive.

enten på fysioterapiklinikken eller i lokal-

der fysioterapeuten registreringsskemaer-

området under vejledning af fysioterapeu-

ne til kostvejlederen, der inden anden

Epilog

ten 2 gange om ugen i 3 måneder.

undervisningsgang retter kostregistrerin-

Projektet er nu sat godt i vej, og der er i

Herudover opfordres patienten til selv at

gerne, og for hver af deltagerne har be-

projektets første 11 måneder henvist og

være fysisk aktiv mindst en gang om

regnet, hvor meget energi de indtager på

startet ca. 150 patienter, hvilket er det

ugen.

en af de registrerede dage. I den anden

beregnede antal. Der foreligger endnu

undervisningsgang gennemgås de rettede

ingen endelige resultater, men de deltag-

Forløbet hos fysioterapeuten har også til

kostregistreringer i plenum, og deltager-

ende patienter har taget godt i mod tilbud-

hensigt at præsentere forskellige former

ne sammenholder selv det beregnede

det og er glade for det. Ligeledes tyder alt

for træning. Der varieres ofte mellem en

energiindtag med deres faktiske behov.

på, at der er god effekt af træningen, og at

lang række af forskellige aktiviteter, så-

Dette har vist sig at have en god effekt,

størstedelen forsætter den fysiske aktivitet

som styrketræning i maskiner, pulstræ-

da der samtidigt gives råd til, hvorledes

i en eller anden form efter de tre måneder,

ning, gymnastik og små boldspil samt

der fremover opnås en bedre balance mel-

hvilket er et af projektets mål.

udendørsaktiviteter i den udstrækning

lem energiindtag og energiforbrug.
ssh@vejleamt.dk ■

vejret tillader det.

Test og målinger
Kostvejledning

Patienten bliver i alt konditionstestet 3

Undervejs i forløbet er der indlagt 2 x 2

gange under træningsforløbet samt 3 og

Litteratur

timers kostvejledning. Denne vejledning

9 måneder efter selve træningsdelen.

1. Sundhedsstyrelsen, Center for

forestås af en klinisk diætist og en profes-

Testen bruges til 2 ting. For det første er

Forebyggelse: ”Fysisk Aktivitet – hånd-

sions bachelor i ernæring og sundhed, og

det en nem måde, at se om træningen vir-

bog om forebyggelse og behandling”,

hovedformålet med vejledningen er hoved-

ker, og for det andet er konditallet et godt

2003.

sageligt af pædagogisk karakter, dvs. at

mål for en forbedret sundhedstilstand, og

2. Ibid.

bevidstgøre deltagerne om kostens betyd-

et godt mål for om patienten stadig er

3. Opgørelse fra Amtsrådsforeningen

ning for egen sundhed. Erfaringen fra

fysisk aktiv.

stigning på 6,1% i medicinudgifterne på

andre projekter viser, at det er svært at
ændre flere livsstilsfaktorer på en gang.

Efter de 3 måneders træning hos fysiote-

Det er således vores håb, at ved at intro-

rapeuten opfordres patienten til at gå til
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forløbet.

M OT I O N P Å R E C E P T - V E J E N T I L E T B E D R E L I V ?

såvel fysioterapeut som egen læge bevir-

stilles mål for forløbet og aktiviteter efter

TEMA
Af Anders Lindelof, stud. med., bachelor i etnografi

Holdninger til overvægt går i arv
Selv om forældre godt ved, at børns overvægt opstår, når

kvinder i Danmark et body mass index

de spiser for meget og rører sig for lidt, har nogle af dem

(BMI) på over 25 (3). Kigger vi kun på
børn og unge, viser de seneste danske

helt andre forklaringer på, hvorfor netop deres barn er

undersøgelser (2002), at ca. 15 pct. af en

for tykt. Hvis sygeplejersker, kliniske diætister og andre

skoleårgang vejer for meget (4).

skal nå dem i det sundhedsfremmende arbejde, må de
møde forældrene, hvor de er.

Undersøgelser viser, at overvægt findes i
alle befolkningsgrupper, men at problemet
er størst blandt de såkaldt ringest stillede
målt på parametre som uddannelsesniveau, lønindkomst og boligsituation (5,6).
Klinisk Ordbog definerer overvægt (adi-
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oftere, at barnets overvægt skyldtes

positas) som ”… et misforhold mellem

andre faktorer end forkert kost og for lidt

næringstilførsel og energiforbrug” (7).

motion. Og den type holdninger skal

Samfundet fokuserer meget på, at en ny

tages seriøst. Argumenter om kost og

og mere passiv livsstil medfører, at kalo-

motion nytter nemlig ikke i disse familier,

rieforbruget overstiger kalorieforbrændin-

og det er vigtigt at erkende, når man som

gen. Men overvægt og

sundhedsperson skal hjælpe dem.

fedme er et komplekst

I dag forudsætter den sundhedsfremme,

problem med mange

vi yder til overvægtige børn og deres

årsagssammen-

familier, at modtagerne er enige i, at vægt-

hænge.

Vi kan smile ad en mor, der mener, at

tab kræver ændrede kost- og motionsva-

hendes søn er for tyk, fordi han spiser for

ner. Det er dog langt fra altid tilfældet. Vi

mange gulerødder eller et forældrepar,

er derfor nødt til at ændre store dele af

der tror, datteren er overvægtig, fordi hun

det sundhedsfremmende arbejde, hvis vi

har fået forkert modermælkserstatning

skal modvirke overvægt i disse familier.

som spæd. Men disse forældre findes, og
de arbejde, skal vi tage deres opfattelse af

15 pct. af danske børn
vejer for meget

overvægt alvorligt.

I undersøgelsen beskæftigede jeg mig

I 2003 udførte denne artikels forfatter en

med den kvalitative side af overvægt med

undersøgelse om overvægtige børn og

fokus på det, der kunne spørges til. Ikke

deres familiers syn på børnenes over-

på det, der kunne måles og vejes, altså

vægt. Baggrunden for undersøgelsen var

den kvantitative side. Sådan en indgangs-

en tidligere antropologisk undersøgelse,

vinkel er ny. Der er ikke tidligere publice-

jeg udførte med overvægtige voksne (se

ret undersøgelser om overvægtige børn

boks side 30).

og deres families forståelse for barnets

Undersøgelsen om børnene og deres

overvægt. De undersøgelser der findes på

familier viste, at der var en sammenhæng

området (f.eks.1,2) forholder sig primært

mellem familiernes sociale kår og de for-

til kvantitative data.

klaringer, de gav for barnets overvægt. I

Danskerne har aldrig været så tykke som

familier med lavere social status, lød det

nu. I 1994 havde 44 pct. mænd og 28 pct.

hvis vi vil nå dem i det sundhedsfremmen-
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Rekruttering af børn og familier
Undersøgelsen involverede 60 børn og 37
forældre. 63 pct. af børnene var drenge og
37 pct. var piger i alderen 6-18 år med en
gennemsnitsalder på 11 år. Alle børnene
var overvægtige på nær to, der havde tabt
sig og var normalvægtige.
Børnene blev fundet via tre instanser, der
beskæftiger sig med overvægtige børn:
• 35 børn og 10 forældre på et Julemærkehjem
• 15 børn og deres forældre gennem
Team Tab og Vind i Holbæk (tværfagligt samarbejde omkring tykke børn og
deres familier i Holbæk Kommune)
• 10 børn og deres forældre gennem
Børne- og Ungelægerne i Århus
Kommune.
De tre instanser sørgede for, at børnene i
Børnene på Julemærkehjemmet fandt jeg

Børnene og deres forældre blev inter-

Børnene fra Team Tab og Vind fandt jeg

gennem et to ugers feltarbejde på Jule-

viewet ud fra en løst struktureret inter-

ved at sende dem et brev om projektet (42

mærkehjemmet.

viewguide (se skema s. 28). Alle interview

pct. svarede), børnene fra Børne- og

Pga. den ikke-randomiserede udvælgelse

blev udført af mig og foregik i barnets

Ungelægerne i Århus fik jeg kontakt til

(sampling) er undersøgelsen ikke repræ-

hjem. Dog blev børnene på Julemærke-

sentativ men deskriptiv med fokus på at

hjemmet interviewet på Julemærkehjem-

forstå de involverede familiers motiver

met og deres forældre blev interviewet

vedrørende barnets overvægt.

telefonisk. Alle interview blev optaget på

Alle børn og forældre, der havde lyst til at

mini-disc og senere skrevet ud. De varede

deltage, fik lov til at medvirke i under-

i gennemsnit 73 minutter.

søgelsen. De eneste kriterier var, at barnet

Afhængigt af situationen blev de børn, der

skulle være eller havde været overvægtigt

ikke blev rekrutteret fra Julemærkehjem-

gennem skolelægen ud fra kriterier om
alder (11-12 år), forskelle i børnenes
sociale baggrund og køn (halvt af
hver).

og havde lyst til at deltage.

met, enten interviewet alene eller sammen med forældrene. Var barnet og forældrene samlet, blev forældrene bedt om at
holde sig i baggrunden, til jeg havde talt
færdig med barnet. Herefter talte jeg med
forældrene.
Analysen af datamaterialet viste et
mønster. Børnene og deres familier kunne deles op i to grupper:
1. De familier, der tillagde barnets overvægt en kost- og motionsrelateret årsag
2. De familier, der mente, at overvægten
var et resultat af andre årsager end kost
og motion.
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undersøgelsen havde, eller havde haft, et

TEMA

og forældre mente, at barnet var blevet

er sidstnævnte gruppe mest interessant.

Forældres opfattelse smitter
børnene

Dels fordi denne forståelse af overvægt

Ud af de 60 børn, jeg talte med, mente 48

psykosociale årsager (f.eks. mobning eller

ikke er belyst før, og dels fordi det må for-

familier, at barnet var blevet overvægtigt

familiemæssige problemer, typisk foræl-

ventes, at disse familier er sværere at nå i

af andre årsager end uhensigtsmæssige

drenes skilsmisse), eller de kunne mene,

de traditionelle sundhedsfremmende kam-

kost- og motionsvaner. Det viste sig, at

at mere specifikke årsager var skyld i

pagner end familier, der mener, at årsagen

både barnet og forældrene havde samme

overvægten. F.eks. mente en familie, at

til barnets overvægt skal findes i kost og

opfattelse af årsagerne til barnets over-

deres datter var overvægtig pga. en for-

motion. Det følgende vil derfor primært

vægt. Jeg mødte således ingen børn, der

kert modermælkserstatning, pigen havde

fokusere på gruppe 2-familierne, der til-

mente, at de var store pga. forkerte kost-

fået som spæd, og en anden familie men-

lagde barnets overvægt andre faktorer

og motionsvaner, uden at forældrene men-

te, at deres søn var tyk, fordi han spiste

end kost og motion.

te det samme eller omvendt. De 48 børn

for mange gulerødder på sin rideskole.

Ud fra et sundhedsfremmende perspektiv

overvægtigt pga. f.eks. uheldige gener,

Sociale forhold påvirker forklaring på overvægt

INTERVIEWGUIDE -

Der var en sammenhæng mellem famili-

Alder, søskende og deres størrelse (vægt, højde?)

ens sociale kår og de forklaringer, der

- historie

Hvornår blev du tyk?
Har du taget mere eller mindre på gennem tiden?
Har vægten været stabil på noget tidspunkt?
Har du tabt dig på noget tidspunkt, hvordan og hvor meget?
Hvorfor tror du, at du er blevet tyk?

- kost

Hvad har du spist, siden du er tyk? Alm. mad, slik, kage mm
– spist alene, skjult det for andre
Tænker du over, hvad du spiser, tænker du over din størrelse,
når du spiser noget usundt?
Spiser du fedtfattigt, fra hvornår?

- motion

Hvor meget har du rørt dig i dit liv?
Går du/ har du gået til noget sport?
Kan du lide at bevæge dig?
Hvordan har du det med idræt/svømning i skolen?

- familien

Har du nogen pligter, du gør regelmæssigt, har du en sengetid?
Hvem bestemmer, hvad I skal spise, bestemmer du nogen gange?
Har du en fast slikdag, plager du om slik – og virker det?

- venner

Har du en bedsteven, ser du ham også uden for skolen?
Er du ofte ude og lege, alene eller sammen med andre?

- alene

Har du tv/computer på værelset, bruger du meget tid på det?

blev givet for at begrunde barnets overvægt. Således var der en tendens til, at de
familier, der havde lav indkomst og boede
ringere (i mindre lejligheder uden adgang
til have og legearealer) anskuede barnets
overvægt som et resultat af andre faktorer

Spørgsmål til børn

end kost og motion. Det skal dog nævnes,
at jeg ikke spurgte til lønindkomst og
uddannelsesniveau, hvorfor kategoriseringen hviler på mit eget skøn efter samtale
med familien og et besøg i familiens hjem
under interviewet (dog undtaget 10 forældre, som blev kontaktet telefonisk).
HOLDNINGER TIL OVERVÆGT GÅR I ARV
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bopæl (f.eks. i parcelhus med adgang til
have) havde derimod tendens til at mene,
at den primære årsag til barnets overvægt
var forkerte kost- og motionsvaner.
Da min undersøgelse ikke er repræsentativ, er det svært at sige, hvor mange familier på landsplan, der mener, at deres
børn er overvægtige pga. kost og motion
eller pga. andre faktorer. Men som talrige
undersøgelser (f.eks. 5,6) har dokumenteret, har sociale grupper med ringere vilkår procentuelt flere overvægtige blandt
sig end de højere sociale grupper. Jeg vil
derfor formode, at antallet af familier, der
forklarer overvægt som et resultat af
andre faktorer end kost og motion er

- oplevelse Hvad er det værste ved at være tyk?
Tænker du over det at være tyk?
I hvor høj grad går det dig på? Hvorfor – eks mobning, fysik,
udseende
Kan du se det logiske i, at du ser ud, som du gør?
Hvorfor vil du gerne tabe dig?
Har du talt med din familie om din vægt?
Spørgsmål til børnenes forældre drejer sig om de samme emner, som dem til
børnene. Spørgsmålene kan fås ved henvendelse til forfatteren.

stort i de laveste sociale grupper.
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deller som dårlige undskyldninger eller

forklaring på barnets overvægt, der ikke

overvægtigt. Dette gjaldt f.eks. familien,

noget, familien bruger for at dække over

harmonerer med den kost- og motionsre-

der mente, at deres 13-årige datter var tyk

det, der egentligt er galt. Hvis vi skal hjæl-

laterede definition fra Klinisk Ordbog,

pga. en forkert modermælkserstatning,

pe disse mennesker, er det derimod nød-

som sundhedssystemet arbejder ud fra.

pigen havde fået som spæd. Ifølge famili-

vendigt, at vi tager disse forklaringer

Man kunne forledes til at tro, at familier-

en havde modermælkserstatningen med-

alvorligt og derfra forsøger at hjælpe eller

ne ikke er nok oplyste om, hvad der ska-

ført, at pigens fordøjelsesorganer og stof-

støtte barnet til et vægttab.

ber overvægt. Men andre undersøgelser

skifte var ødelagt, hvorfor pigen i dag var

(8) viser, at så godt som alle familier ved,

overvægtig. Sådan en opfattelse er meget

Tag familiens holdning alvorligt

at man bliver tyk, hvis man spiser flere

specifik og svær at argumentere mod, da

Det er væsentligt at fokusere på familier-

kalorier, end man forbrænder. Deltagerne

familien gennem hele datterens liv har set

nes forklaringer, fordi mennesker handler

i min undersøgelse kendte da også denne

og forstået datterens overvægt på den

og agerer ud fra den forståelse, de har. Et

sammenhæng. Men det interessante var,

måde. Pointen er ikke, at familien har

eksempel: Da de gamle sømænd i sin tid

at familierne mente, at det var de andre

uret, men at familien mener, det er andre

sejlede på havene, var de bange for at sej-

børn, der var tykke, fordi de spiste for

faktorer end kost og motion, der er skyld

le ud mod horisonten ud fra det ræsonne-

meget og forkert samt motionerede for

i datterens overvægt.

ment, at jorden var flad, og de følgelig vil-

lidt. De mente derimod ikke, at det gjaldt

Andre familier havde mindre specifikke

le falde ned, når de kom ud over horison-

for deres eget barn, fordi forholdene var

opfattelser, f.eks. nogle, der byggede på,

ten. Man kan ikke klandre sømændene

helt unikke og havde medført, at barnet

at genetiske forhold bevirkede, at barnet

for at være dumme eller uvidende. De

så ud, som det gjorde.

var disponeret for en overvægt, som ikke

handlede blot ud fra den tro, de havde om

Det handler altså ikke om viden. Det hand-

kunne modarbejdes og undgås.

universet. Tilsvarende med de overvægti-

ler derimod om den opfattelse eller narra-

Fælles for de måder, disse familier ople-

ge børn og deres familier, der ikke mener,

tiv (9,10) som familierne benytter til at for-

ver barnets overvægt på, er altså, at de

de er tykke pga. forkerte kost- og mo-

stå og forholde sig til barnets overvægt.

benytter sig af en forklaringsmodel, der

tionsvaner Det kan godt være, at en sådan

får barnets overvægt til at fremstå logisk

opfattelse er videnskabelig forkert, og at

Grundholdning svær at argumentere mod

for familien uden at involvere forkerte

vi kan smile ad den mor, der mener, hen-

kost- og motionsvaner. Det vigtige er, at vi

des søn er tyk pga. for mange gulerødder.

Nogle familiers opfattelser var detaljerede

i det sundhedsfremmende arbejde ikke

Men vi skal tage holdningen alvorligt,

og byggede på specifikke problematikker,

forfalder til at opfatte disse forklaringsmo-

hvis vi vil nå disse mennesker i det sund-
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Disse familier havde altså deres helt egen

TEMA

mener, at barnet er stort pga. andre for-

Inddrag opfattelse i forebyggelsen

hold end kost og motion, så nytter det

Det er ikke forkert at sige, at langt hoved-

ikke noget at informere om netop kost og

parten af al overvægtsrelateret sundheds-

motion eller sende familien til en klinisk

fremme og -forebyggelse bygger på den

diætist. Disse familier vil føle sig forkert

forståelse, at overvægt er et resultat af

placeret, fordi deres indstilling er, at

forkerte kost- og motionsvaner. Jeg vil

deres barn spiser fornuftigt og rører sig

også vove den påstand, at hovedparten af

tilfredsstillende, og at det er helt andre

det praktiske arbejde er baseret på, at

faktorer, der er problemet. Det er ikke

forældrene og/eller barnet kan komme til

fordi, forældrene er uvidende. De ved

konsultation hos f.eks. en klinisk diætist

godt, hvad der forårsager overvægt, men

eller en sygeplejerske, der informerer og

de handler ud fra en anden opfattelse af,

giver gode råd om, hvordan familien kan

hvordan tingene hænger sammen for net-

få bedre kostvaner. Et andet brugt tiltag

op deres barn.

er, at der f.eks. i kommunalt regi arrange-

hedsfremmende arbejde. Hvis familien
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Ingen indsats mod uundgåelig
overvægt

hvor barnet dels kan møde ligesindede og

De familier, der ikke mente, at barnet var

selvom man er stor. Der er ikke noget

overvægtigt pga. forkerte kost- og mo-

galt med disse to fremgangsmåder. For de

tionsvaner, opfattede ikke barnets vægt

familier, der mener, at barnet er blevet

som et problem, der som sådan skulle

stort pga. forkerte kost og motionsvaner,

modvirkes. Netop fordi disse familier

er det gunstigt og oplagt at hjælpe til sun-

mente, at barnets vægt var uundgåelig,

dere kost- og motionsvaner. Men for de

dels opleve, at sport godt kan være sjovt,

blev overvægten anskuet som en uheldig,

spores for de familier, der ikke mente bar-

familier, der ikke mener, at barnet er stort

men nødvendig konsekvens af de om-

net var stort pga. forkerte kost- og moti-

pga. forkerte kost og motionsvaner, vil

stændigheder, der havde ramt barnet.

onsvaner. Og for disse familier var de ind-

sådanne tiltag have minimal effekt.

Og derfor mente familien ikke, det kunne

førte regler ofte så videnskabeligt tvivl-

Når familien mener, at barnet ikke er ble-

betale sig at bruge for mange ressourcer

somme, at de ingen positiv gevinst havde

vet stort pga. forkerte kost- og motionsva-

på en vægtreduktion.

for barnets vægtreduktion. F.eks. mente

ner, er familiens udgangspunkt, at barnet

Kun de familier, der mente, at barnet var

en familie, at det i lige så høj grad som

ikke kan tabe sig ved at ændre på kost og

tykt pga. forkerte kost- og motionsvaner,

kostens indhold var tidspunktet for målti-

motionsvanerne. Min pointe er altså, at

opfattede overvægten som et problem og

dets indtagelse, der var vigtigt. Så denne

det er vitalt at medtænke de opfattelser,

som noget, der skulle modvirkes, og kun

familie spiste kl. 18.00 uanset hvad. Andre

familien opererer med i forbindelse med

de familier kunne iværksætte regler om

familier havde lavet regler om, at barnet

barnets overvægt i det sundhedsfrem-

kost og motion, som medførte, at barnet

ikke måtte bruge Nutella og smør på sam-

mende arbejde.

tabte sig. I de familier, hvor barnets over-

me skive brød, mens andre familier igen

vægt blev anskuet som et resultat af

mente, at det var mængden af mad, der

Alle modtager samme hjælp

andre faktorer end kost og motion, var

var vigtig, og ikke så meget, hvad kosten

Mine erfaringer fra det traditionelle prak-

barnets overvægt ikke genstand for stor

bestod af.

tiske arbejde i forbindelse med børns

opmærksomhed og forsøg på vægttab,

Her kan vi igen smile over nogle af disse

vægttab er at hjælpen i udgangspunktet

hvilket betød, at barnet ikke modtog

tiltag. Men det glædelige er, at disse fami-

ikke differentieres, hvorfor alle familier i

effektiv hjælp fra familien til at tabe sig.

lier har prøvet at omlægge deres kostva-

princippet modtager samme hjælp. Men

Overraskende og glædeligt fandt jeg dog,

ner. På trods af, at tiltagene var tvivlsom-

min erfaring er også, at kun en mindre

at så godt som alle familier havde prøvet

me og kun varede i ganske kort tid, er det

del af disse børn taber sig. Oftest lykkes

en eller anden form for kostreduktion.

alligevel positivt, da det viser, at alle fami-

det for de ressourcestærke familier, der

Initiativerne var imidlertid ikke så gen-

lier er villige til at yde en indsats i forbin-

kan hjælpe barnet mod en vægtreduktion.

nemgribende, at en vægtreduktion kunne

delse med deres børns overvægt.

Jeg siger naturligvis ikke, at de børn, der
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ikke taber sig, ikke har glæde af at være

synspunkter blev taget alvorligt, og man

Litteratur

involveret i et vægttabsprogram. Jeg

derfra forsøgte at nå familien, ville der
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siger, at en af grundene til, at effekten af

være et udgangspunkt at arbejde videre

Parent Reaction, and self-Concept in

det sundhedsfremmende arbejde ikke kan

fra, som er nødvendigt, hvis der skal ska-

Five-Year-Old Girls. Pediatrics

ses på vægten, er, at dette arbejde bygger

bes en vægtreduktion.

på, at barnet har spist forkert og bevæget

Det er påkrævet at omlægge store dele af

sig for lidt. Men som nævnt har de argu-

det sundhedsfremmende arbejde, hvis

JW. Health-Related Quality of Life of

menter om kost og motion, som fremføres

målet om en vægtreduktion skal nås. Det,

Severely Obese Children and

i sundhedsfremmende arbejde, ikke reso-

der foregår nu, er for snævert tilrettelagt

nans i disse familiers holdninger til bar-

og er primært rettet mod mennesker som

nets overvægt, og derfor begynder famili-

os selv, der har en forståelse for, at over-

erne ikke at handle efter dem. Derved bli-

vægt er et resultat af uhensigtsmæssige

ver en stor del af de familier, der har over-

kost- og motionsvaner. Det sundhedsfrem-

M. Danske skolebørns BMI målt i peri-

vægtige børn frasorteret, fordi de som
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Undersøgelsen er indtil videre upubliceret, men kan erhverves ved henvendelse
til forfatteren.

overweight in young adulthood. Int J

HOLDNINGER TIL OVERVÆGT GÅR I ARV

I 2002 udførte denne artikels forfatter en antropologisk undersøgelse med overvægtige voksne. Fokus lå på deres begrundelser for, at de var blevet overvægtige og deres mening om, hvad der skulle til for, at de kunne tabe sig.
Undersøgelsen var baseret på kvalitative interview og deltagerobservation i hhv.
mandeklubben Fnuggi og den kvindedominerede interesseklub for overvægtige,
Adipositasforeningen.
Konklusionen var, at der var kønslig forskel på de synspunkter, mænd og kvinder havde om deres overvægt. Tendensen var, at kvinderne mente, at de var
blevet overvægtige pga. psykiske og sociale forhold, der havde fået dem til at
trøstespise. Mændene mente, at de var overvægtige, fordi de havde spist
uhæmmet og ikke havde motioneret tilstrækkeligt. Forskellen var altså, at kvinderne mente, det var andre forhold end kost og motion, der spillede ind, mens
mændene kun fokuserede på kosten og motionen.
Denne forståelse afspejlede sig i den måde, de overvægtige mente, de kunne
tabe sig på. Kvinderne mente, at de kun kunne tabe sig, hvis de fik bearbejdet
de psykiske og sociale problemer, der havde forårsaget overvægten, mens
mændene mente, at de kun kunne tabe sig, hvis de spiste sundere og bevægede
sig mere.
I forhold til det sundhedsfremmende arbejde er det derfor nødvendigt at inddrage dette forhold og f.eks. tilbyde kvinderne en form for terapi, før der fokuseres på sundere kost- og motionsvaner. For mændene er det derimod væsentligt at fokusere på de uhensigtsmæssige kost- og motionsvaner.
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TEMA
Af Jette Kingod, Kommunikationsmedarbejder, Hjerteforeningen

Rumlerikker i tusindvis
Klubben ”Rumlerikkerne – Børn Mad Motion” er kommet

meget ud af at fortælle, at der sådan set

godt fra start med cirka 3.600 medlemmer.

ikke er noget, der er usundt, men at det
er mængden af sukker og fedt, der er
afgørende. Vi giver konkrete eksempler
på, hvor meget sukker der er i et glas saftevand, cola, juice m.v. Det sammenholder
vi med anbefalingerne til, hvor meget sukker et treårigt barn bør få om dagen.
Det er naturligvis ret tørt stof, som ikke
kan fange en treårig. Men der er bygget
et univers op omkring klubben, som børnene kan forholde sig til. Universet er
udviklet efter afprøvning i fokusgrupper,
og den store interesse efter klubbens
åbning tyder på, at det kan bære budskaberne igennem.

I foråret blev en ny klub for småbørn og

stil kan føre til, at deres småbørn ud i

deres forældre indviet af indenrigs- og

fremtiden som følge af overvægt kan

Rumkuglen og Rumlerikkerne

sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen.

udvikle sygdomme som type 2 diabetes og

Der er udviklet fem figurer, som er klub-

Klubben ”Rumlerikkerne – Børn Mad

hjerte- og karsygdomme. Men de bekym-

bens maskotter og gennemgående i bør-

Motion” skal give småbørnsfamilierne

rer sig om børnenes sundhed her og nu.

nebøgerne. Figurerne er syet op i dragter
i børnestørrelse og blev ved klubbens

inspiration til at dyrke motion og spise
sundt, og det tilbud er der indtil videre

Ingen løftede pegefingre

åbning præsenteret for 180 inviterede bør-

3.600 forældre, der har taget imod.

- Det er den interesse, vi forsøger at fange

nehavebørn, som var begejstrede.

RUMLERIKKER I TUSINDVIS

med sundhedsfaglige budskaber, fortæller

SIDE
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Det er første gang, man forsøger at ændre

klubbens projektleder Lone Lindegaard

Det er illustratoren Dorte Karrebæk, der

livsstilsvaner på denne måde, og forsøget

Nordin, som selv har en baggrund som

har tegnet de fem rumlerikker, der bor på

følges med stor opmærksomhed fra man-

klinisk diætist. Men det er vigtigt for os at

den eventyrlige planet Rumkuglen, hvis

ge sider.

formidle budskabet uden løftede pegefing-

ene halvdel har samme flora og samme

re. Vores mål er, at det skal være sjovt at

dyreliv som Jorden, mens den anden halv-

- Det er en satsning, men vi ved, at det er

være sund. Den motion, vi giver anvisning

del bugner med vingummibamser, skum-

muligt at ændre livsstilsvaner, siger

på, er forskellige lege, som børnene kan

banantræer, chokoladefrøer, lakridssnegle

Hjerteforeningens sundhedschef, dr. med.

gennemføre alene eller sammen med

og vulkaner med hindbærbrus. Klubbens

Lars Ovesen. Det er bevist med kampag-

forældrene, og som ikke kræver særlige

medlemmer bliver i den første pakke

ner som "6 om dagen", der rent faktisk

rekvisitter eller særlig megen plads.

præsenteret for universet. I de følgende

har fået danskerne til at spise mere frugt

- I den første bog til forældrene gør vi

pakker kommer den spændende kamp

og grønt. Vi ved også, at forældre er dybt

mellem "det gode og det onde".

optaget af deres børns trivsel. Derfor har

Selv om klubbens budskaber er muntre er

vi store forventninger til, at forældre til

baggrunden for dens stiftelse yderst

småbørn vil tage vores budskaber til sig.

dyster. I de sidste 30 år er der sket en tre-

Forældrene tænker ikke på, at dårlig livs-

dobling i forekomsten af fedme blandt
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børn og unge i Danmark. I dag anslås det,

"Rumlerikkerne" sender en pakke til med-

at 200.000 børn og unge er så overvægtige,

lemmerne to gange om året. I den er en

at det truer deres helbred. Samme udvik-

bog til forældrene med information om

ling går igen i andre europæiske lande.

mad og motion og opskrifter på begge. Der
er en bog til barnet, som tager udgangs-

Klubbens koncept

punkt i klubbens univers Rumkuglen og

Klubbens koncept minder om Børnenes

dens indbyggere de fem Rumlerikker og i

Trafikklub, som Rådet for større Færd-

nogle af pakkerne en ekstra gave. To gange

selssikkerhed lancerede for mange år

årligt får medlemmerne desuden en e-mail,

siden, og som de fleste børnefamilier sta-

og de får adgang til særlige sider på klub-

dig kender. Det går ud på, at barnet får til-

bens hjemmeside www.rumlerikkerne.dk.

sendt en pakke med materiale målrettet
barnet og materiale målrettet forældrene.

Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriet,

Klubben er for børn på 3 til 6 år. I første

Trygfonden og Hjerteforeningen, der står

omgang er de 3-4 årige inviteret til at blive

bag klubben.

medlemmer, og klubbens materiale vokser
med børnene til 6 års alderen.

jkingod@hjerteforeningen.dk ■

Psykoterapeutisk behandling af bulimi
– Personer med spiseforstyrrelsen bulimi søges til
forskningsprojekt på Københavns Universitet

indenfor Københavnsområdet.
Tidspunkterne for samtalerne aftales mellem klient og terapeut.
Projektet er støttet af Det Humanistiske
Nærmere information om projektet kan

Psykologi, Københavns Universitet starte-

række interviews og udfyldelse af spørge-

fås ved henvendelse til: Susanne Lunn og

de i september 2004 et forskningsprojekt

skemaer før behandlingens påbegyndelse

Stig Poulsen, projektansvarlige og kon-

om behandling af spiseforstyrrelsen buli-

og efter dens afslutning. Behandlingen vil

taktpersoner, på mail: bulimi@psy.ku.dk

mi. Formålet med projektet er at sammen-

enten bestå i kognitiv terapi eller psykoa-

eller ved at gå ind på projektets netadres-

ligne to forskellige psykologiske behand-

nalytisk psykoterapi. Hvilken terapiform,

se: www.psy.ku.dk/bulimi. ■

lingsformer for herved at afklare, hvilken

den enkelte vil blive tilbudt, afgøres tilfæl-

af de to metoder, som hjælper personer

digt, det vil sige, at hverken den der tilby-

med bulimi bedst. Ialt 70 personer forven-

des terapi eller de, som står for under-

tes at deltage.

søgelsen, har indflydelse herpå. Terapien

Deltagelse i projektet indebærer et gratis

foregår på terapeutens arbejdsplads

LEDIGT LOKALE TIL DIÆTIST
20 m2 lyst, rart og umøbleret terapi-lokale til leje
Adresse: Østerbrogade 146 1 sal, 2100 Kbh Ø.
Kontakt: Inge Guldal Pedersen tlf. 20 22 57 20
www.psykologernepaaoesterbrogade.dk
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Fælles stort spisekøkken/møderum, venteværelse og toilet.
I stort velfungerende og samarbejdende psykolog hus. Vi arbejder
bl.a. med spiseforstyrrelser og overvægtige mennesker og kunne
have god nytte af et samarbejde med en diætist/ernæringsekspert,
der har sin egen selvstændige forretning hos os.
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behandlingstilbud samt medvirken i en

UDEFRA

Forskningsråd og Egmont Fonden.
På Universitetsklinikken, Institut for

OS IMELLEM

Amtsdiætistmøde på Fyn
Kliniske diætister i Fyns Amt har på det sidste amtsdiætistmøde d. 23. august
2004 vedtaget at ændre kommissoriet for møderne.
Dette betyder, at alle kliniske diætister bosiddende eller med arbejdssted på

Rettelser til
august
bladet

Fyn er velkommen til møderne. Dvs., at fremover kan eksempelvis ledige
diætister deltage.

Til indlægget ”Senior Dietitian” i England
(side 18) havde forfatteren, Karin, fået sin

Møderne afholdes fire gange årligt og sædvanligvis på Odense Universitets-

mands efternavn – hun hedder Karin

hospital. Møderne er heldagsmøder. Vi skiftes til at være mødeleder, referent

Lykke Iversen – som altid. Karin er tilba-

og udarbejde dagsorden.

ge i Danmark og hendes nye mailadresse

Hvis du ønsker at medvirke, kontakt da ledende klinisk diætist Annette

er: Lundvej41@mail.dk

Thurøe på OUH, tlf. 6541 1902 eller pr. e-mail: annette.thuroe@ouh.fynsamt.dk

Og til de kliniske diætister, der har holdt
25 års jubilæum (side 37), var navnet på

På vegne af kliniske diætister på Fyn

den sidste jubilar Ellen Skov Andreasen

Jette Drost

– ikke Andersen….

KURSUSKALENDER

Redaktionen beklager.

SIDE
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Emne:

Generalforsamling i FaKD

Sted:

Odense Universitetshospital

Dato:

lørdag 6. november 2004

Emne:

Faglig interessegruppe for kliniske diætister – Diabetes Øst

Program:

Opfølgning på MTV-rapporten
Status ved kliniske diætist Ellis Tauber-Lassen, Sundhedsstyrelsen følgegruppe

Sted:

Dom Apoteket, Roskilde

Dato:

8. november 2004 kl. 13-16

Pris :

15 kr. til kaffe/brød/frugt

Tilmelding:

Senest 1. november 2004 til Eva Rosenbom, Herlev Amtssygehus
ejro@herlevhosp.kbhamt.dk

Emne:

Amtskredsmøde og Isis produkt-foredrag og smagsprøver

Dato:

16. november 2004 kl. 14.00 – 16.00

Sted:

Hillerød Sygehus, Helsevej 2, lokale 150

Arrangør:

Amtskredsformand Anne Arentoft

Program:

Kl. 14-15 ved Sanne Nielsen fra Isis. Alle kliniske diætister, diætistassistenter og
diætiststuderende er velkommen.
Kl. 15-16 Amtskredsmøde med valg for medlemmer af FaKD, der er bosiddende
og arbejder i Frederiksborg amt.

Pris:

5 kr. til kaffen.

Tilmelding:

Senest 1. november 2004 til Anne Arentoft. Tlf. 4829 2518, ana@fa.dk

Emne:

Efteruddannelse for kliniske diætister

Dato:

19. november 2004 kl. 9.30 – 16.00

Sted:

Skejby Sygehus Auditorium B

Pris:

Deltagelse er gratis for medlemmer. Ikke-medlemmer 200 kr. Pga. begrænset
deltagerantal har medlemmer fortrinsret.

Program:

• Kan ernæringsstatus vurderes udfra blodprøver – og hvordan er det nu med
Se-albumin? v/Overlæge Jan Eriksen, Herning Centralsygehus.

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
Vesterkant 2, 7100 Vejle
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

Ernæringsregistrering ved hjælp af PDA (personel digital assistent)

Karen Thomsen
Nordtoft 4, 7500 Holstebro
Tlf.: 97 42 92 73

v/Klinisk oversygeplejerske, MPH Jens Glindvad, Bispebjerg Hospital

NORDJYLLANDS AMT

• Hvad er fremtidens redskaber og rutiner til vurdering af ernæringstilstand?

• Vurdering af væske- og elektrolytbalance i relation til ernæring
v/Overlæge dr. med. Niels Christian Melsen, Skejby Sygehus
Arrangør:

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (www.dske.dk)

Tilmelding:

Til Anne W. Ravn på rav@sks.aaa.dk senest mandag den 1.11.04;
tilmelding bekræftes pr. mail inden en uge.

Lena Therkelsen
Lyngtoften 2, 9620 Gistrup
Tlf.: 98 31 51 43
lth@nja.dk

REDAKTIONSUDVALG
Formand Anne Marie Beck, Lene Hansen,
Line Bak, Tove Kvist Kristensen og
Jonna Winther.

KVALITETSSIKRINGSUDVALG

Emne:

Kliniske Diætisters Årsmøde

Sted:

Aarhus

Formand Cecilia Arendal, Tina Agerbo,
Lene Hansen, Inger Skovsbo, Anette Sejling
og Lillian Jensen.

Dato:

21. januar 2005

PRAKSISUDVALG

Yderligere oplysninger: program, adresse og tilmelding følger

Emne:

Sundhed for viderekomne
Kompetenceudvikling på sundhedsområdet.

Yderligere
informationer: www.cvsu.dk

Formand Heidi Dreist, Hanne Svendsen,
Lene Allingstrup og Maiken Beck

PR-UDVALG
Formand Pia Houmøller, Heidi Dreist,
Hanne Svendsen, Marianne Bisberg og Helle
Christensen.

UDDANNELSESUDVALG
Formand Birgitte Købke, Pia Houmøller

FOREBYGGELSESUDVALG
Formand Jette Rytoft

NORDISK UDVALG
Ulla Finne og Helle Vestergård.

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

Postbefordret blad
nr. 57372 (8245 ARC)

Velsmagende, næringstætte drikke
og sondeernæring til børn.
Sygdom og dårlig trivsel kan påvirke barnets vækst.
Med kliniske ernæringsprodukter fra Novartis, kan barnet hjælpes på rette vej.
Komplet ernæring eller som supplement til anden mad mulighederne er mange, valget er jeres …

SONDEERNÆRING
Barnsondnäring
Sondeernæring og ernæringsdrik
til børn fra 6 mdr. Neutral smag.

Novasource Junior
Sondeernæring med
fiber til børn fra 1 år.

Isosource Junior
Sondeernæring og ernæringsdrik til børn fra 1 år.
Vanille, frugt og neutral.

ERNÆRINGSDRIKKE

MiniMax

2901

Ernæringsdrik til børn fra 1 år.
Banan/abrikos, jordbær og chokolade.

Medical Nutrition
Novartis Healthcare A/S • Lyngbyvej 172 • 2100 København Ø
Telefon: 39 16 84 00 • Telefax: 39 16 85 00
www.novartisnutrition.dk

