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Gå ud og
gør en forskel
Springet til at løfte formandensposten har været som at skulle springe på et tog i
fart. Det kan godt blive en hæsblæsende affære, når man også vil bringe sine egne
værdier og mærkesager med om bord.
Den første måned for den nye bestyrelse er brugt på at fordele opgaver og sætte
dem i spil.
Opgaven med at videreføre det store PR-arbejde ser ud til at gå ind i en spændende
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fase, hvor vi arbejder på at komme til at sidde med ved bordet, når der skal drøftes

Cecilia H. S. Arendal
Cia-erik@adslhome.dk

behandlingstiltag, hvor ernæring har en central plads.
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ANNONCER
Nr. 73 1. januar 2005
(udkommer februar 2005)
Indlæg og annoncer sendes til sekretariatet, att: Diætisten

Det mest basale og nødvendige for opretholdelse af liv, er i den moderne verden
blevet kompliceret og bliver det ikke mindre i fremtiden.
At vi er nået til et punkt, hvor vi måske lader industrien bestemme, hvordan vore
fødevarer med vitaminisereringen af fødevarer og anprisningen af funktionelle føde-

DESIGN, PRODUKTION OG TRYK

varer, gør det endnu mere nødvendigt for forbrugeren at få hjælp til at vælge.

AD-Work. Tlf.: 75 50 10 01

Læs artiklen her i bladet.

BESTYRELSEN

En spændende og politisk varm kartoffel i den kommende tid, hvor der søges efter

FORMAND
Cecilia H. S. Arendal
Odensevej 136
5800 Nyborg
tlf.: 65 36 12 78/51 32 53 78
E-mail: Cia-erik@adslhome.dk
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en løsning på fejl-, under- eller overernæringen i store dele af befolkningen.
Her må vi som kliniske diætister også melde os på banen med holdninger til, hvad
der er god politik at melde ud, når det gælder ernæring. Vi skal ruste os til at rydde
op i forvirringen og fastholde vores fagetiske fundament omkring dokumenteret
effekt.
Vi skal fastholde vores faglige stolthed og være med til at vise, at vi gør det, vi er
gode til.
Her bliver dokumentation af behandlingsprincipper og dokumentation af høj faglig
kvalitet, de redskaber vi som fag behøver, for at tilbyde samme høje kvalitetsbehandling for alle borgere.
Både offentlige og privatpraktiserende diætister har været med til at udvikle redskaber til dokumentation af vores arbejde.

ØVRIGE MEDLEMMER

Det handler stadigt om at få en overenskomst med sygesikringen....et lille tilbage-

Heidi Dreist
Hybenvej 18
4700 Næstved
Tlf.: 55 77 14 54
E-mail: dreist@stofanet.dk

kig viser, at det har været julegaveønsket de sidste to år, så traditionen tro står det

Pia Houmøller
Adelgade 61 st. tv
1304 København K
Tlf. 33 14 09 89
E-mail: pia@houmoller.com
Merethe Have
Fasanvej 14
5230 Odense M
Tlf.: 6613 8950/6613 8940
E-mail: merethehave@ofir.dk
Pia Asferg Nielsen
Jacob Gades Vej 14 Strib
5500 Middelfart
Tlf.: 6440 0132
E-mail: pia.a.nielsen@ouh.fyns-amt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere indlæg, så de fremstår mere
læsevenlige. Annoncer og indlæg i
Diætisten udtr ykker ikke nødvendigvis
redaktionens holdning.

stadigt højt på ønskelisten.
Et kort håb om en adventsgave i form af midler til at behandle overvægtige børn
har trukket i langdrag, og nu handler det om at være på banen i tværfaglige sammenhæng lokalt for at være med i de tiltag kommunerne har mulighed for at søge
puljemidler til.
Her er en mulighed for gennem projekter at være med til at tegne den sundhedsforebyggende og ernæringsbehandlende politik, lokalt.
Og så ikke mindst velkommen til de første professionsbachelorer i klinisk diætetik, der dimitterer i januar 2005.
Med ønsket om en glædelig jul og et aktivt diætist år.

Cecilia Arendal
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ARTIKEL
Af Gitte Gross, bromatolog, Forbrugerrådet

Funktionelle fødevarer
Der findes ikke en officiel definition af begrebet ”funk-

betale mere. Der er med andre ord et

tionelle fødevarer”. Begrebet opstod i 1980’erne i Japan

vækstpotentiale på op til 10-12% for denne

under navnet functional food og kom til Danmark i

type fødevarer mod 1-2% for almindelige
fødevarer.

1990’erne. Fælles for de produkter, der betegnes "funktionelle", er, at de tillægges en sundhedsmæssig værdi
ud over den almindelige ernæringsmæssige funktion.

Berigelser historisk set
De danske regler for berigelser bygger på
retningslinjer (1), som er vedtaget af
Codex Alimentarius (2). Det har betydet,
at kun berigelser, der er begrundet i et

Forudsætningen for, at fødevareindustrien

ernæringsmæssigt behov, har været til-

vil udvikle denne type fødevarer er, at de

ladt.

må fortælle forbrugerne om den sundhedsmæssige effekt – dvs. foretage sund-

Man skelner mellem obligatorisk og frivil-

hedsanprisninger.

lig berigelse:
Obligatorisk er vitamin- og mineraltilsæt-

Erfaringer fra udlandet viser, at der er fle-

ning til produkter, der udgør hele målti-

re penge i funktionelle fødevarer for indu-

der til børn, syge, og mennesker på slan-

strien. Forbrugerne kan ikke spise mere,

kekur, for eksempel modermælkserstat-

end de gør i øjeblikket, tværtimod bør de

ning eller slankekostprodukter.

Den sundhedsfremmende effekt opnås

spise mindre. Men kan man overbevise

Obligatorisk er også de berigelser, der er

ved at fjerne noget i fødevaren, eksempel-

folk om, at de får mere sundhed med de

begrundet i et lavt indtag i store dele af

vis fedt og sukker, men især ved at tilsætte stoffer, der "fremmer" sundheden
– typisk vitaminer eller mineraler –
(berigede fødevarer) eller ingredienser, som ikke findes naturligt i
kosten, f.eks. plantesteroler.

nye produkter, er de også villige til at

befolkningen – f.eks. jod i salt.
Myndighederne undersøger og overvejer
om det samme skal gøres gældende med
bl.a. selen og D-vitamin.
Kriterierne for denne type
berigelse er, at der er
et veldokumenteret

Eksempler på funktionelle produk-

behov i store dele af

ter, vi kender i dag, er margarine

befolkningen, at

med plantesteroler, juice med cal-

berigelsen ikke

cium og tykmælk med probiotika
samt vitamin- og mineralberigede
produkter.

udgør et sundhedsmæssigt problem for grupper i
befolkningen, og at man kan
finde en fødevare, der rent faktisk

Fødevarer som i sig selv er sunde

”når ud til folk”.

– eksempelvis frugt og grønt – betragtes
ikke som værende funktionelle, selv om

Frivillig berigelse (3) er delvist

der er god videnskabelig dokumentation

historisk begrundet og omfatter resti-

for deres sundhedsfremmende virkning.

tution, dvs. tilsætning, der erstatter vitaminer tabt under fremstillingsprocessen,

DIÆTISTEN NR. 72 - 2004

F U N K T I O N E L L E F Ø D E VA R E R

Gitte Gross

5
SIDE

30

30

æt ste

ec 0 /

/0

9:0

S de 6

ARTIKEL

samt substitution, hvor erstatningspro-

tilfælde kan det være skadeligt. Samtidig

Selve risikovurderingen foregår i

dukter må tilsættes de karakteristiske vi-

viser forskning, at balancen mellem de

Danmarks Fødevareforskning (DFVF).

taminer, som er typiske for det efterligne-

enkelte vitaminer og mineraler er vigtig, og

Forskerne vurderer, om der er risiko for,

de produkt. Et eksempel herpå er tilsæt-

denne balance kan blive vanskelig at styre,

at danskerne vil få vitaminer eller minera-

ning af vitamin A til margarine, der histo-

hvis man har fri berigelse af fødevarer.

ler i en så høj dosis, at det kan være sund-

risk er fremstillet som erstatning for

Allerede i dag er der befolkningsgrupper,

hedsskadeligt, hvis de tilsættes en

smør.

der indtager meget store mængder vitami-

bestemt fødevare. For nogle stoffers ved-

Den sidste type frivillig berigelse er,

ner og mineraler i form af kosttilskud, i

kommende får danskerne så meget af

hvad man kan kalde ”tilfældige berigel-

den tro at det har en gavnlig sundheds-

næringsstoffet fra kosten og almindelige

ser”. Det er de berigelser, der ikke er

mæssig effekt. Både denne gruppe, men

kosttilskud, at man ville nå grænsen for

ernæringsmæssigt begrundede, og som

også mange andre - bl.a. børnefamilier

det tolerable indtag, hvis næringsstoffet

der nu er åbnet op for. Dem vender jeg til-

kunne tænkes at være i særlig risiko for

yderligere blev tilsat fødevarer.

bage til.

“at falde” for berigede (funktionelle) føde-

Risikovurderingsmodellen (5) trak over-

varer, i den tro at de er særlig sunde og

skrifter i dagspressen for nylig, da den

dermed opnå et yderligere merindtag.

resulterede i, at DFVF afslog en ansøg-

Dansk holdning
Danmark har haft en restriktiv holdning

ning om berigelse af 18 Kellogg's-produk-

til berigelser. Det skyldes flere forhold.

For kliniske diætister og kostvejledere

ter, fordi der var risiko for, at indtaget af

Dels viser kostundersøgelser i Danmark

kan kostvejledningen blive kaotisk, og

jern, calcium, vitamin B6 og folsyre ville

(4), at danskerne, med undtagelse af nog-

kosttabeller miste deres værdi, når der

udgøre en sundhedsmæssig risiko.

le få grupper, får dækket deres behov for

findes eks. rugbrød, der er beriget med

næringsstoffer. De “nationale” sundheds-

D-vitamin, hormoner eller jern.

Indtil nu har Fødevarestyrelsen tilladt

mæssige problemer vi har skyldes pri-

Ligesom den hidtidige mulighed for at

berigelse af bl.a. læskedrikke og juice (6),

mært, at danskerne generelt spiser for

identificere risikogrupper på baggrund af

selv om der ikke er nogen ernærings-

meget fedt og for lidt fisk, frugt og grønt.

overvågning af næringsstoffer koblet med

mæssige behov for berigelserne, og selv

Berigelser løser ikke disse problemer.

landsdækkende kostundersøgelser, tillige

om ingen producenter har haft til formål

Dels er der meget lidt viden om, hvad der

vil blive meget besværlig gjort - eventuelt

at løse et problem for specifikke grupper i

sker, hvis mennesker får flere vitaminer

bortfalde, hvis sammensætningen af vores

befolkningen.

og mineraler, end de har behov for.

fødevarer ændres radikalt. Et forhold der

I dag ved man, at det er sundt at spise en

vil forringe beskyttelsesniveauet.

F U N K T I O N E L L E F Ø D E VA R E R
SIDE

6

Fremtidig lovgivning
I en række EU-medlemslande er berigede

fedtfattig kost, rig på frugt, grøntsager,
brød og fisk. Men man ved ikke så meget

Ny praksis

fødevarer ret udbredte, mens andre lande

om, hvilken rolle de enkelte stoffer i

En EU-dom fra den 23. september 2003

deler Danmarks restriktive linje.

kosten spiller, hvordan de spiller sammen,

betød, at Danmark ikke længere per auto-

og hvordan de opfører sig, når de hentes

matik kan afvise en ansøgning med henvis-

EU-Kommissionen har længe næret et

ud fra deres naturlige omgivelser, og så at

ning til en manglende ernæringsmæssig

stort ønske om at få harmoniseret reglerne

sige “plantes” i nye fødevarer eller indta-

begrundelse for berigelsen. I stedet skal

for berigelser (7) og anprisninger (8) og

ges som tilskud i større mængder. I nogle

myndighederne, dvs. Fødevarestyrelsen,

barslede i 2002 og 2003 med forslag til fæl-

hver gang tage konkret stilling til, om beri-

les regler for berigelser og anprisninger.

gelsen vil indebære en sundhedsrisiko.

Berigelsesforslaget går ud på, at alle fødevarer i princippet skal kunne tilsættes vitaminer, mineraler og ”andre stoffer”. Det
står imidlertid ikke klart, hvilke ”andre
stoffer” der er tale om. Eller hvordan de
skal reguleres.
Men – som David Byrne, tidligere EUkommissær for forbrugerbeskyttelse,
siger: Der findes ikke usunde fødevarer
– kun dårlige diæter!
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De nye regler vil ikke begrænse landenes

nu Kommissionen og Parlamentet hårdt

ville få dækket sit kalorie-

mulighed for at opretholde eller vedtage

for at få begrænsningerne vedr. ernæ-

behov eller behovet for de

bestemmelser om obligatorisk berigelse

ringsmæssige kriterier og alkoholiske

mineraler, som ikke var til-

af fødevarer, som tilsætning af jod til salt.

drikke ud af anprisningsforslaget.

sat de berigede produkter.

og frivillig berigelse vil gøre det svært at

Det hollandske EU-formandskab forven-

Der foreligger meget lidt

vurdere effekten af en obligatorisk beri-

ter, at de to forslag kan færdigforhandles

videnskabelig dokumenta-

gelse. For at sikre, at forbrugerne ikke

inden jul, men det er nok mere realistisk,

tion for langtidsvirkning-

udsættes for en risiko i forbindelse med

at det kommer til at ske i løbet af 2005.

erne af et højt eller

Men en sammenblanding af obligatorisk

indtag af for store mængder vitaminer og

ubalanceret vitamin- og

mineraler, lægger EU-forslaget op til, at

Erfaringer med berigelser

der skal fastlægges såkaldt ”øvre sikker-

Kommissionen tegner i berigelsesforsla-

hedsgrænser for indtag af vitaminer og

gets begrundelse et billede af, at frivillige

mineraler”. Det er dog ikke muligt at se ud

berigelser er forbundet med stor sikker-

fra forslaget, hvordan det rent praktisk skal

hed, og at de kan løse deciderede man-

udmøntes.

geltilstande i befolkningen.

mineralindtag.

strien ofte givet udtryk for,

for alle typer af anprisninger - for eksem-

at erfaringerne med

pel ernæringsmæssige (indeholder calci-

berigelser i Irland,

um), sammenlignende ernæringsmæssige

England, Frankrig

anprisninger (højt calciumindhold),

og Spanien ”er

ernæringsfunktionelle (calcium styrker

opløftende” og at

knoglerne) og risikoreduktionsanprisning-

undersøgelser

er (calcium reducerer risikoen for knogle-

fra disse lande

skørhed). De to første typer ernærings-

viser ”store

mæssige anprisninger er i dag tilladt i

ernærings-

Danmark. De to sidstnævnte typer har

mæssige

været betragtet som sundhedsanprisning-

fordele”.

er, og er i dag ikke tilladt.

Men rent fak-

Drikke med et alkoholindhold over 1,2%

tisk har ingen

må ikke anprises, ligesom der skal fast-

af disse lande -

lægges ernæringsmæssige kriterier til de

for eksempel England,

fødevarer, der må anprises. Kravet til

Irland og Tyskland - systema-

videnskabelig dokumentation er størst for

tisk overvåget de sundhedsmæssige

risikoreduktionsanprisningerne.

konsekvenser og kender dem derfor heller ikke.

De europæiske forbrugerorganisationer

Kun
meget få er

har arbejdet intenst for at sikre, at indu-

I England har en forbrugerorganisation

undersøgt for

strien kun skulle have lov til at berige

(9) lavet beregninger, som viser, at et

deres helbreds-

fødevarer, der ikke var usunde samt at få

barn, der indtager en almindelig kost,

mæssige konsekven-

etableret en positivliste for ”andre stof-

som også omfatter berigede fødevarer, vil-

ser på langt sigt.

fer”. Kravet om ernæringsmæssige krite-

le være udsat for en overdosering af en

Forskernes viden er

rier var afspejlet i de første udkast til EU-

række vitaminer, for eksempel C-vitamin

alt for lille.

lovgivning. Men i Kommissionens endeli-

(1000% af den anbefalede tilførsel), en

De få langtidsstudier

ge forslag er denne beskyttelsesregel for-

række B-vitaminer (3-400%) og A-vitamin

(10), man har - på beta-

svundet.

(280%). Samtidig ville barnet få dækket

caroten og E-vitamin -

Den europæiske fødevareindustri lobbyer

350% af sukkerbehovet, mens det hverken

viser, at de stoffer, man tid-
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ligere anså som sundhedsfremmende,

dag også godkendt til en række nye pro-

ernæring". De produkter, der især beriges

havde meget negative effekter for visse

duktkategorier som mælk og yoghurt og

her, har et højt indhold af fedt, salt og

grupper i befolkningen. Der var tale om

på vej ind på det europæiske marked.

sukker, altså usunde produkter.

højere dødelighed af lungekræft blandt

Hvis ansvar er det, at forbrugerne så at

rygerne, der fik betacaroten, og 62% flere

sige ikke ”får for meget af det gode”, når

En svensk undersøgelse viser, at de mor-

hjerneblødninger i gruppen, der fik E-vita-

alle disse produkter er i handlen side om

genmadsprodukter, der oftest beriges i

min, sammenlignet med de grupper, der

side? Og hvordan sikrer man, at kun de

Sverige, er fulde af sukker.

ikke fik disse vitaminer.

mennesker, der har et behov, spiser dem
I USA udgør energidrikke tilsat vitaminer

– i de rette mængder?
I Finland overvåger man befolkningens

en meget stor del af læskedrikmarkedet.

indtag af næringsstoffer. Her er markedet

Omvendt kan man heller ikke være sikker

Læskedrikkene udgør i den henseende et

for calciumberigede mælkeprodukter vok-

på, at alle stoffer, som tilsættes maden,

særligt problem i forhold til fedme, fordi

set, og det har ført til et højt indtag af cal-

kan optages. Der er f.eks. dårlig doku-

de indeholder mange kalorier, men ikke

cium i en del af den finske befolkning,

mentation for, at jern tilsat kornprodukter

giver nogen mæthedsfornemmelse.

specielt hos unge mænd.

kan optages af kroppen. Berigelser kan
hermed skabe en falsk sikkerhed for, at

Blot et eksempel: Om strategien for mar-

Kommissionen og fødevareindustrien har

de produkter, man indtager, faktisk løser

kedsføring af en ny, beriget læskedrik til

tillid til, at øvre sikkerhedsgrænser er en

ens problem.

børn sagde en markedschef fra Coca-Cola

garanti for, at folk ikke får for mange vita-

Andre konsekvenser

voksne - og så laver vi en benhård mar-

Men, da man i 1993 fastsatte øvre sikker-

Der er også eksempler på, at tilfældige

kedsføring over for ungerne, så de kan

hedsmæssige grænser for indtag af E-vita-

berigelser har ført til, at usunde produk-

plage deres forældre om vores produkt”!

min, var de langt højere end de doser, der

ter markedsføres som sunde, og at forbru-

blev brugt i den omtalte undersøgelse for

gerne ikke kan gennemskue dette. Folk

I en tid med voksende overvægt og fed-

E-vitamin.

har en positiv opfattelse af vitaminer og

meproblemer er det ikke den udvikling,

mineraler og tror, at produkterne er sun-

der er brug for.

Når det gælder en anden type funktionel

de, alene fordi de er tilsat vitaminer. Men

Uanset hvor mange midler sundhedsmyn-

fødevare – ”den særlig sunde” Becel-pro-

reelt bidrager disse produkter til en

dighederne måtte hælde i oplysningskam-

aktiv ”med naturligt planteekstrakt” – er

usund kost, ligesom de er med til at for-

pagner, vil de aldrig kunne hamle op med

der videnskabelig dokumentation for, at

virre folks opfattelse af, hvad der er mad

de midler, industrien har til at påvirke

produktet nedsætter kolesteroltallet med

"for sult og for sjov".

både små og store forbrugere.

10-15%, når man indtager 30 gram om

Det viser en undersøgelse fra England

Den enkelte forbruger har ingen specifik

dagen. Men det samme

F U N K T I O N E L L E F Ø D E VA R E R

stof – plantesterol, er i

(11), "Hvordan tilsatte
næringsstoffer kan
underminere
god

viden om, hvilke og hvor mange næringsstoffer han eller hun har brug for. Men
det er for så vidt heller ikke nødvendigt i
dag, hvis man spiser almindelige fødevarer og følger kostrådene for sammensætning af kosten. Herved sikres, at man
ikke får for mange eller få næringsstoffer.
Selv om den tilsatte mængde næringsstoffer evt. deklareres fremover, vil det alligevel være svært for forbrugeren at gennemskue den samlede mængde af næringsstoffer i et beriget produkt og fordelingen af dem i den samlede kost.
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lige ud: ”Berigelserne skal berolige de

miner og mineraler.
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1. General Principles for the addition of
essential nutrients to foods, CAC/GL
09-1987.
2. Codex Alimentarius er et internationalt
organ grundlagt af FAO/WHO, som
udarbejder retningslinjer for standarder for handel og mærkning af fødevarer. Standarderne er afgørende ved
handelsmæssige tvister i WTO. Der er
ikke krav om, at de skal indføres i nationalstaternes lovgivning, men de har
stor indflydelse på mange landes nationale fødevarelovgivning.
3. Se evt. Positivlisten, Fødevaredirektoratet, 2002, om reglerne for frivillig
berigelse.
4. Danskernes kostvaner 1995, Levnedsmiddelstyrelsen, maj 1996. Ny under-

Erfaringer med
sundhedsanprisninger

Kritik fra forbrugerorganisationer

Det samme knap så opløftende billede

sætning af vitaminer og mineraler til

tegner sig af erfaringerne med sundheds-

fødevarer møder hård kritik fra forbruger-

anprisninger. Ingen - hverken myndighe-

organisationer over hele Europa, og for-

der eller industri – har hidtil kunnet doku-

slaget om anprisninger har især givet

mentere en positiv effekt af sundhedsan-

anledninger til store diskussioner i

prisninger. At anprisninger har været med

Parlamentet.

Kommissionens forslag om at tillade til-

til at påvirke befolkningers fødevaresam-

5. Se www.dfvf.dk for yderligere beskrivelse af risikovurderingsmodellen.
6. Se www.fvst.dk for liste over godkendte produkter tilsat vitaminer og mineraler.
7. Kommissionens udkast til forslag til
harmonisering af bestemmelserne om
tilsætning af næringsstoffer til fødeva-

Berigelser kan være svaret, når større
dele af befolkningen mangler vitaminer

rer -KOM(2003) 671 endelig.
8. Kommissionens forslag til Europa-

Tværtimod konkluderede FDA (12) i USA

eller mineraler. Men hvor industrien selv

Parlamentets og Rådets forordning om

på baggrund af en undersøgelse fra 1997,

vil bestemme, hvilke fødevarer de skal

ernærings- og sundhedsanprisninger

at sundhedsanprisninger kun i meget be-

berige, er det Forbrugerorganisationer-

grænset omfang var egnede til at bibringe

nes opfattelse, at der bør være en meget

9. The Food Commission, Tim Lobstein.

information om de sundhedsmæssige for-

nøje styring af, hvilke fødevarer der må

10.Bl.a. omtalt i Jerk Langers bog om

dele ved et produkt.

tilsættes vitaminer og mineraler eller

En svensk rapport (13) om sundhedsan-

andre biologisk aktive stoffer, i hvilken

prisninger beskriver, at mange forbrugere

mængde stofferne bruges, samt en over-

nutrients can undermine good nutri-

er skeptiske over for sundhedsanprisning-

vågning af, om berigelsen rent faktisk løs-

tion, af The Food Commission (UK),

er, og at forståelsen af termer og begreber

er det problem, der sigtes på at løse.

oktober 1999.

i påstande og tekst ofte er lav.
Og hvis man ser på udviklingen i USA og
England over livsstilssygdomme, er der
ikke meget, der tyder på, at anprisninger
(og funktionelle fødevarer) har haft effekt
på andet end industriens pengepung.
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af fødevarer, KOM (2003) 424 endelig.

Vitaminer og Mineraler, 2002.
11.Fortification examined – how added

12.Consumer Impacts of health claims;
gg@fbr.dk ■

An experimental study, januar 1997,
FDA.
13.Livsmedelsverkets rapport nr. 6, 2000.
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Marianne Maegaard, sygeplejerske, centerleder, Center for
Selvstyret antikoagulationsbehandling, Skejby Sygehus.

AK-behandling – er det til at leve med?
Der eksisterer mange ”myter” om specielt kost og AK-

tionerne atrieflimren og venøs tromboem-

behandling. Hvad må man, og specielt hvad må man ikke.

boli (dyb venetrombose og lungeemboli)
optræder behandlingssvigt hvert år hos

Ved selv aktivt at tage del i styring af behandlingen bliver

2-3% af patienterne i behandling (4-6).

man klogere på fakta og kan således lettere adskille vir-

En nordisk rapport ”Antikoagulationsbehandling i Norden” fra 1994 (7) angives

keligheden fra ”myterne”.

det, at 0,3-0,5% af befolkningen er i daglig
peroral VKA-behandling. JF Lassen beregnede i 1995 (8), at ca. 20.000 patienter i

A K - B E H A N D L I N G – E R D E T T I L AT L E V E M E D ?

Marianne Maegaard
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vener, men kan også være livstruende,

Danmark er i behandling og tendensen er

f.eks. ved lungeemboli eller akut blodprop

stigende med en tilvækst i antallet af pati-

i hjerne eller hjerte. Behandlingen kan

enter på 10-15% årligt. Denne tilvækst

således være indiceret hos patienter i alle

skyldes bl.a. at indikationerne for VKA-

aldersgrupper og indenfor mange medi-

behandling ændrer sig, men også at antal-

cinske og kirurgiske specialer.

let af patienter med atrieflimren er stærkt

Behandlingskvaliteten kan variere meget

stigende.

fra sted til sted, idet kontrollen med

Samme rapport beregnede at ca. 60% af

behandlingen ofte varetages af læger med

kontrollerne af patienter i VKA-behand-

meget forskellig ekspertise og erfaring.

ling foregår på sygehus og i ca. 40% af

Fakta om AK-behandling

Behandlingen foregår med lægemidler

tilfældene i primærsektoren (hos praktise-

Peroral antikoagulationsbehandling med

(kumariner), der er potentielt farlige, idet

rende læge).

vitamin K-antagonist (VKA-behandling)

der er en snæver margin imellem den

iværksættes for at nedsætte risikoen for

ønskede antitromboliske effekt og

blodpropdannelse uden samtidig at med-

den risiko, der er tilstede

føre en uacceptabel forøgelse af blød-

ved insufficient behandling

ningsrisikoen.

(blodproprisiko) eller over-

Blodpropsygdom kan opstå som kompli-

behandling (blødningsrisi-

kation til eksisterende lidelser: Årefor-

ko).

Flere studier dokumenterer at
behandlingskvaliteten er
bedre i specialiserede klinikker i
forhold til
pri-

kalkning, visse sygdomme i hjertet (f.eks.
udskiftning af hjerteklap med mekanisk

I litteraturen angives at

protese), i hjernens blodkar eller som

større behandlings-

komplikation til kirurgisk behandling

krævende blødninger

eller i forbindelse med svær sygdom

optræder hos ca. 1% af de

(f.eks. cancer). Visse patienter har øget

behandlede patienter, men

tromboserisiko pga. defekter i koagulati-

i praksis er tallet 3-6 gange

onssystemet.

større (1-3). Risikoen for

VKA-behandling kan være akut ved blod-

behandlingssvigt varierer

proptilstande eller forebyggende ved lang-

meget og vil afhænge af den til-

varig behandling af patienter med en øget

grundliggende sygdom, behand-

risiko for blodpropdannelse.

lingsintensiteten samt kvaliteten

Blodpropsygdommen kan være ufarlig

af behandlingskontrollen. Hos

med overfladiske blodpropper i benenes

gruppen af patienter med indika-
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Eneste alderstilpassede aminosyrebaserede
ernæring til børn

NEOCATE
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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mær sektor (3, 9, 10) idet kvaliteten bedres, såfremt styringen foretages af klinike-

Varetagelse af VKA-vedligeholdelsesbehandling

re med særlig ekspertise og erfaring.

ningskomplikationer. Derfor anvendes tid
i terapeutisk interval ofte som et mål for
kvaliteten af behandlingen.

Figur 1

Der findes i dag flere forskellige koncep-

Hvad påvirker AK-behandlingen

ter for varetagelse af AK-behandling med

Erfaringer har vist at udsving i INR oftest

vitamin K-antagonister (VKA):

skyldes forbigående ændringer i dagligdagen: Ændret kostindtagelse, medicindose-

■ AK-klinikker (centraliseret behandling,

ring, pågående infektioner, ydre påvirkninger (ex. stress) og andet.

mest kendt fra Holland)
■ Sygehusafdeling/ambulatorium

Ved ændringer i INR-værdierne er det
således vigtigt at overveje om udsving

(sekundær sektor)
■ Praktiserende læge (primær sektor)

VKA-behandling monitoreres på bag-

■ Shared Care (samarbejde mellem pri-

grund af INR-værdier (International

skyldes interaktion med:

Normalized Ratio). Blodprøver tages på

■ Medicin

enten kapilær- eller veneblod. Hos de fle-

■ Fødevarer

grammer (for primær/sekundær sek-

ste patienter stiles der efter en målværdi =

■ Alkohol

tor)

2,5 og et terapeutisk interval på 2,0-3,0.

■ Fedtmalabsorption

mær og sekundær sektor)
■ Computerunderstøttet doseringspro-

Vedligeholdelsesbehandlingen doseres

■ Temperaturforhøjelse

prøve og lægen ordinerer medicin)

som oftest ud fra en ugedosis, hvor antal-

■ Leversygdom

■ Selvstyring (patienten foretager blod-

let af tabletter fordeles jævnt på alle ugens

■ Compliance

dage (fig. 1).

■ Ping-pong effekt (i forbindelse med for

■ Selvkontrol (patienten foretager blod-

prøve og ordinerer selv medicin)

tidlig dosisjustering)

AK-centret, Skejby Sygehus

De nødvendige jævnlige (ca. hver 4. uge)

I 1994-95 gennemførte man i Århus på

blodprøvetagninger og medicindosisjuste-

Ved udsving i INR skal analyseresultater-

Skejby Sygehus, Hjerte-lunge-karkirur-

ringer ”begrænser” aktive patienters dag-

ne tages med et vist forbehold. Man har

gisk afdeling T, et projekt hvor konceptet:

ligdag:

beregnet at udsving på op til 0,7 ved INR i

A K - B E H A N D L I N G – E R D E T T I L AT L E V E M E D ?

”Selvstyring af peroral antikoagulationsbe-
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området 2,0 – 3,0 ikke automatisk kan til-

handling” blev afprøvet hos 20 patienter,

■ Griber ”forstyrrende” ind i arbejdet

lægges reelle ændringer i INR-værdien

der alle havde gennemgået en hjerteope-

■ Sætter restriktioner overfor mulighe-

(16). Rent statistisk kan der således være

ration og fået indsat en mekanisk hjerte-

den for at rejse

klap.

■ Øger patientens afhængighed af syste-

Patienten blev inddraget som en aktiv

■ Fastholder patienten i ”sygerollen”

met
part i behandlingen, patienten instruere-

tale om tilfældigheder.
En anden og meget vigtig ting skal også
med: Systemet reagerer langsomt. Der
går fra 1 til ca. 4 dage inden en evt.

des i selv at foretage blodprøveanalyser

Ud over det tyske ESCAT-studie (13),

påvirkning ”slår igennem” og fra 1-4 uger

og justere medicin. Til sammenligning

som viser statistisk lavere rate af throm-

inden INR igen er ”i ro” efter justering i

anvendte man konventionelt styrede pati-

boemboliske komplikationer i et prospek-

medicindosis.

enter fra afdelingen.

tivt randomiseret studie mellem selvstyret
versus konventionel VKA-behandling, har

De ”selvstyrede” patienter opnåede at hol-

vi ingen større studier, der viser at den

de sig indenfor terapeutisk niveau 77% af

”bedrede” behandlingskvalitet svarende

tiden i forsøgsperioden. For de konventio-

til en højere %-del af tiden i terapeutisk

nelt ”styrede” patienters vedkommende i

niveau kan sidestilles med en lavere rate

kun 58% af tiden (11). - Et lignende forsøg

af komplikationer. Studierne AFASAK II

med børn i selvstyret AK-behandling

(14) og SPAF (15) har dog vist at tid

viste, at de kunne holdes indenfor tera-

udenfor terapeutisk interval medfører et

peutisk niveau i 78% af tiden (12).

øget antal af tromboemboliske- og blød-

Det er derfor af yderste vigtighed:
■ At afklare mulige årsager – de er ofte af
ekstern karakter
■ At skal der justeres – så tag små skridt
og mest af alt
■ At afvente at effekten slår igennem
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Hvornår og hvor ofte
tage blodprøve

Der er ingen grund

Intensiteten af blodprøver diskuteres

rer med K-vitamin,

blandt ”de lærde”, og der er ikke helt

blot man følger nogle

enighed. I AK-centret, hvor vi lærer pati-

enkelte råd:

til at undgå fødeva-

enten selv at tage prøver og justere medicin, siger vi:

■ Man skal endelig
ikke undlade at spise

Blodprøver tages én gang ugentligt, und-

de sunde grøntsager.

tagen hvis:

Grøntsager holder
fedtindholdet i kosten

■ Blødningstendens (ex. blå mærker,

nede.

tandkødsblødning)
■ Påbegyndelse/ophør af anden medicin

■ Man skal lægge vægt på at

■ Kostændringer

få grøntsager hver dag, men

■ Slankekur

det anbefales om muligt at ind-

■ Fødeindtagelse v/sygdom

tage nogenlunde lige store mængder

den enkelte patient reagerer på. – Der er

■ Flere dage m/høj feber

hver dag.

som tidligere nævnt store variationer fra

■ Flere dages diarré
■ Hurtigt vægttab eller vægtstigning
■ Ophold i meget varmt klima
(dehydrering)
■ Udlandsrejser (ændret kost)

én person til en anden.
■ Nogle grøntsager, med et relativt højt
indhold af K-vitamin, anbefales spist

Alkohol i små mængder – f.eks. et glas

med måde. Holder man mængden af

vin eller to om dagen – påvirker ikke sel-

disse grøntsager på omkring 100-150 g

ve AK-behandlingen.

pr. dag, er der ingen grund til bekymI disse tilfælde tages der blodprøver efter

ring. - Kun ganske få produkter inde-

Når man drikker alkohol, specielt ved ind-

behov. Det kan være hver dag eller hver

holder så meget K-vitamin, at der kan

tagelse af større kvanta, bliver kravene til

2-3 dag. Det afhænger af situationen.

være grund til måske at undgå disse.

leveren større og det kan medføre, at

Hvad med kosten
og K-vitaminer
En god ernæringstilstand er vigtig for hel-

■ Vær forsigtig med vitaminpiller, kosttil-

aktive stoffer og blødningstendensen

skud og naturmedicin. Tal med en læge

øges. – Også på dette område er det vig-

forinden.

tigt at bemærke, at der er store variatio-

bredet, også når man er i AK-behandling.

ner fra én person til en anden.
■ Indtagelse af slankemidler, fastekure

Tilstedeværelsen af K-vitamin i kroppen er

eller anden form for diæt anbefales

Mange ting kan og vil influere, og derfor

nødvendig for produktionen af visse af de

drøftet med den læge, der følger AK-

kan man ikke opstille en diæt, levemåde

stoffer, som indgår i blodets størknings-

behandlingen.

eller anden forskrift for, hvad man må

proces. Det betyder, at K-vitamin modvir-

eller ikke må, når man er i AK-behand-

ker den effekt, som man ønsker at opnå

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at

ling. Det handler mest om at prøve sig

med AK-behandlingen. Men kroppen har

der er store variationer i den virkning,

frem og lære af sine erfaringer.

brug for daglig tilførsel af K-vitamin (70-

som K-vitamin har på den enkelte person.

130 mikrogram), samtidig med at bakteri-

K-vitamin findes i de fleste fødevarer.

Skal man forsøge at svare på spørgsmålet

erne i tarmen producerer K-vitamin.

Størst indhold finder man i de grønne

i overskriften til denne artikel: ”Er det til

grønsager.

at leve med AK-behandling? ” Så er sva-

Kosten kan have indflydelse på virknin-

ret, efter min mening: JA, det er det. Og

gen af den indtagede AK-medicin og der-

Udsving i INR-værdierne (i nedadgående

det endda uden at man nødvendigvis

ved påvirke behandlingen. Fødevarer med

retning) i dagene efter indtagelse af

behøver at ændre særligt i hverdagen.

et højt indhold af K-vitamin kan give

større mængder af K-vitamin, kan ”fortæl-

Med sund fornuft og enkle ”håndgreb”

udsving i blodets størkningsevne.

le” patienten, hvilke produkter lige netop

kommer man meget langt.
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Yderligere information

haemorhagic complications during

Maegaard M, Hasenkam JM. Self

Der kan hentes yderligere information på

oral anticoagulant therapy in a Danish

management of oral anticoagulant the-

nettet og en af vejene kunne f.ex være:

population-based cohort. J Intern Med

rapy in children with congenital heart

■ www.auh.dk/t - om selvstyret AK-

1997; 242: 497-503.

disease. Cardiology in the Young

behandling i AK-centret, Skejby
Sygehus
■ www.sundhed.dk - den direkte vej til
sundhedsvæsenet, hvor man kan blive

4. Kaeron C, Hirsh J. Management of

13. Köertke H, Körfer R. INR-self manage-

ry. N Engl J Med 1997; 336: 1506-1511.

ment following medical heart valve

5. The stroke prevention in Atrial

guidet videre til relevante sider om AK-

Fibrillation Investigators. Predictors

behandling.

of thromboembolism in atrial fibrillati-

mmi@sks.aaa.dk ■

Marianne Maegaard

1979 i København
■ De seneste 6 år beskæftiget

Bleeding during Warfarin and Aspirin

risk. Ann Intern Med 1992; 116: 1-5.

therapy in patients with atrial fibrillati-

6. Risk factors for stroke and efficacy of

on: the AFASAK 2 study. Atrial fibrilla-

antithrombotic therapy in atrial fibril-

tion Aspirin and anticoagulation. Arch

Med 1994; 154: 1449-1457.

Intern Med 1999; 159:1322-1328.
15. The Stroke Prevention in Atrial
Fibrillation Investigators (SPAF).

Godtfredsen J, Jespersen J. På vegne

intensity fixed-dose Warfarin plus

af NEMT og Nordkems projektgrup-

Aspirin for high-risk Patients with

foretage blodprøvetagning og

pe: Antikoagulationsbehandling i

atrial fibrillation: A randomised clinical

medicinjustering jf. konceptet:

Norden – sammenfattende rapport.

trial. Lancet 1996; 348:633-638.

Selvstyret AK-behandling (intro-

(DSI rapport 94.12) København.

duceret i DK i 1995)

Dansk Sygehus Institut. 1994.

16. Lassen JF, Brandslund I, Antonsen S.
International Normalized Ratio for

■ Varetagelse af AK-behandling

8. Lassen JF: Peroral antikoagulationsbe-

for børn (Skejby Sygehus, afd.

handling – en kvalitetsudvikling. Ph.d.-

Anticoagulans: Critical Difference and

afhandling. Odense Universitet. 1996.
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Maveproblemer?

Huskdine
dagligefibre

HUSK psyllium kapsler bestr alene af pulveriserede
fr¿skaller fra den indiske l¾geplante Plantago Psylő
liumƁ
Psylliumharv¾retanvendtƂis¾riden¿stligedelaf
verdenƂigennemmangehundrederogeris¾rkendt
forsingavnligevirkningptarmsystemetƁ

V¾rgoÕveddinmave
WƁRatjeFr¿skallerApSƁwwwƁhuskƁdkƁTlfƁŕŔŗœśŘŒŒ

30

æt ste

ec 0 /

/0

9:05 S de

6

ARTIKEL
Af Heidi Dreist, klinisk diætist, privat praktiserende

NOVAX Windows
– nyt patientsystem for diætisterne
For ca. et år siden gik praksisudvalget i gang med at finde

Nationale Strategi for Sundhedsvæsenet

et patientsystem til brug for praktiserende diætister.

2003 – 2007. I praksis fungerer udveksling
af de elektroniske patientjournaler gen-

Et redskab der længe har været en mangelvare.

nem systemet EDI-FACT. EDI-FACT står

Valget faldt blandt flere udvalgte på Novax.

for elektronisk dokumentudveksling og er
en meddelelsesstandard, som er godkendt af ISO og løbende udvikles og vedli-

Den 14. september 2004 startede jeg som

Med den grafiske tidsbestilling er det

bruger af det nye journalsystem, og jeg vil

muligt at booke patienter opbygget efter

her kort skitsere lidt om, hvad der ligger

individuelle behov. Det er muligt at

EDI-FACT blev oprindelig udviklet til dag-

af muligheder i dette system - for den

ankomstregistrere patienter herfra, hvor-

ligvarehandel og distribution, men har

enkelte kliniske diætist, men også for fag-

ved der genereres regning til patienter i

vist sig at være så effektivt, at også det

gruppen som helhed.

regningsmodul, som forefindes i selve

danske sundhedssystem nu har udviklet

journalen.

et meddelelsessystem, EDI-FACT/MED-

N O VA X W I N D O W S – N Y T PAT I E N T S Y S T E M F O R D I Æ T I S T E R N E

Om Novax

SIDE
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geholdes af FN.

COM, der fungerer som en slags fælles

NOVAX er et windowsbaseret system.

Journalen giver mulighed for at arbejde

postkasse i sundhedssystemet, hvor

Der arbejdes i to skærmbilleder nemlig:

med information om selve patienten.

eksempelvis hver læge og hver diætist får

Tidsbestilling og selve journalen.

Dette sker via faneblade, hvor

tildelt et nummer på netop deres ”post-

det bl.a. er muligt at registrere

kasse”, hvorfra andre så kan hente eller

diagnoser, laboratoriedata samt

sende informationer til.

selve notatdelen i en journal.
Herfra kan også arbejdes med

Det skal dog bemærkes, at der kun kan

kostplan, som automatisk flet-

udveksles patientinformationer, hvis pati-

ter patient og dato.

enten har givet tilladelse til dette. Det kan
gøres via en samtykkeerklæring.

En af de helt store fordele er
at der ved den elektroniske

Desuden kan der på sigt laves statistik,

patientjournal, er mulighed

som er med til kvalitetssikring af arbejdet.

for at give svar tilbage til
henvisende læge direkte ind

Ligeledes kan man via en magnetkortlæs-

i dennes journalsystem, via

er få overført data fra sygesikringskort

det der kaldes EDI-FACT, i

direkte ind i stamdata for patienten.

daglig tale : EPJ (elektronisk patientjournal). EPJ

Mine erfaringer

indgår også i Den

Alt nyt tager tid at vænne sig til, og det
var for mig lidt kejtet at bruge en skærm
så meget, når jeg sidder overfor klienten.
Efterhånden som jeg bliver mere øvet i at
håndtere teknikken går det dog væsentlig
bedre. Systemet er let at operere i, og har
en række fordele i forhold til ”papir-journalen”, som opleves helt konkret i hver-
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dagen: Den fylder mindre, det er mere overskueligt, den er
tidsbesparende, bla fordi der ikke skal hentes journaler frem,
og den fletter automatisk oplysninger, således at et brev let kan
sammensættes og sendes af sted.
Sidst men ikke mindst – det helt ultimativt checkede:
Magnetkortlæseren. Det er en meget professionel følelse og
fornøjelse at føre det lille kort igennem denne læser, og vups –
så står alle klientoplysninger på skærmen incl lægenavn og det
hele. En stor lettelse i det daglige arbejde.
Når det så er sagt, så er der stadig et par ønsker tilbage.
Det ville eksempelvis være dejligt, hvis BMI automatisk blev
beregnet, grafikken omkring vægtdata blev forbedret, og
fakturasystemet indeholdt de oplysninger, der er brug for til
en Danmark kvittering. Alt sammen noget der bliver arbejdet
med, men som jeg kun oplever som mindre justeringer i forhold til den fordelagtige helhed, der er indtil nu.

Et løft for faggruppen
Overordnet set er elektronisk patientjournal med til at give et
større overblik, og giver mulighed for at der kan arbejdes
I forhold til diætisternes ansigt udadtil giver det mulighed for
optimal servicering af samarbejdspartnere, såsom læger via
EDI-FACT, samt kvalitetssikring af behandlingen.
Med det nye system har vi sidst, men ikke mindst, mulighed
for at markere os som professionelle medspillere i det offentlige sundhedssystem. Vi er nu også teknisk gearet og klar til tilskudsordninger til diætbehandling. Ikke et helt dårligt signal
at sende ………..

Hvad koster det?
Pris for NOVAX Windows inkl. fremtidig brug af EDI-kommunikation, samt 1 dags kursus i klinik og firewall godkendt til
sundhedsdatanet inkl. moms er 12.250 kr.
Magnetkortlæser med automatisk indskrivning af patientdata i
NOVAX koster 1.300 kr.
Systemabonnement som er obligatorisk, dækker kundens
behov for telefonisk assistance eller online afhjælpning, samt
løbende opdatering med forbedringer og nye funktioner koster
i 2004 – 2005, 655 kr.
Kontakt for information: Salgschef Aage Satake, 86210211, mail

N O VA X W I N D O W S – N Y T PAT I E N T S Y S T E M F O R D I Æ T I S T E R N E

mere effektivt i det daglige med patientinformation.

nt@nordteam.dk

17
dreist@stofanet.dk ■
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ARTIKEL
Af Carsten Køster, medindehaver, Master Data

Nyt IT-system til screening af patienter
Master Data har i samarbejde med Sygehus Fyn udviklet et

grafisk det faktuelle kostindtag sammen-

nyt IT - system til screening af patienter. Systemet er netop

lignet med behovsberegningen. Det er
muligt at anvende standardmåltider, evt.

færdigudviklet og frigives endeligt til salg fra 1. januar

direkte fra køkkenets database, som kan

2005. Systemet er navngivet Master Screenings System.

hentes og bruges direkte, eller disse kan
åbnes og tilpasses den enkelte patient.

Projektgruppen, der har været nedsat til

således at en patient vil fremgå i Master

Sluttelig, men ikke mindst, samles alle

udviklingen, har udover IT –medarbejde-

Screenings System, så snart patienten er

data i monitoreringsdelen, hvor det er

re fra Master Data, bestået af kliniske

indlagt via patientjournalsystemet. Der

muligt at danne sig et overblik over pati-

diætister og sygeplejersker fra Sygehus

skelnes i systemet mellem primær scree-

enten/afdelingens forløb over tid, - også

Fyn. Projektgruppen har i deres arbejde

ning og sekundær screening. Ved scree-

grafisk.

taget udgangspunkt i publikationen:

ningen registreres data på patienten:

Sundhedsstyrelsens vejledning til læger,

Vægt, højde (BMI beregnes) oplysning

Udover dette har Master Screenings

sygeplejersker, social- og sundhedsassi-

om kostindtag, nyligt vægttab samt diag-

System også en del andre funktioner, som

stenter, sygehjælpere og kliniske diæti-

nose. Ud fra disse data beregnes en sco-

eksempelvis udskrivning af epikrise til

ster ”Screening og behandling af patienter

re, som indikerer om patienten er i

den primære sektor, et helt lille vejnings-

i ernæringsmæssig risiko”.

ernæringsmæssig risiko eller ej, skal

modul osv.

ernæringsbehandles, eller hvornår

Formål

rescreening skal foretages.

N Y T I T- S Y S T E M T I L S C R E E N I N G A F P A T I E N T E R

Systemet har til formål, at identificere pati-

sion rettet mod hospitalssektoren. Master

enter i ernæringsmæssig risiko ved hjælp

Viser screeningen at patienten er i

Data har allerede planlagt tiltag, der vil

af kontinuerlig screening, samt følge de

ernæringsmæssig risiko overføres patien-

gøre systemet anvendeligt hos hjemme-

patienter der er i ernæringsmæssig risiko

ten automatisk til behovs beregningsmo-

plejen og plejesektoren i øvrigt.

mht. beregning af behov samt monitore-

dulet. Hver afdeling beslutter selv om

ring af vægtudvikling og kostindtagelse.

behovet skal beregnes vha.:

Yderligere oplysninger

Endvidere er det formålet, at kunne

■ Sundhedsstyrelsens retningslinier

Facts om Master Data og firmaets it-syste-

udskrive epikrise til den primære sektor.

– behovsskema

mer kan fås ved henvendelse til: Master

■ Harris & Benedickts formler

Data, tlf. 35 37 57 11 og www.master-

■ Scholfield et als. formler

data.dk – kontaktperson Carsten Køster.

brugervenligt, både hvad angår funktiona-

Afhængig af valgt behovsberegningsform

carsten@MASTERDATA.DK ■

litet og brugergrænseflade. Brugeren bli-

angives nu om patienten skal vægtvedlige-

ver guidet gennem systemet, ligesom

holdes eller vægt øges, om der er feber,

systemet holder styr på hvilke patienter

aktivitetsniveau, stress faktor mv. Disse

der skal (re)screenes (og hvornår), og på

data, samt patientens stamdata, ligger nu

hvilke patienter der skal foretages

til grund for systemets beregning af pati-

behovsberegning og kostregistrering.

entens energibehov, proteinbehov og

For projektgruppen har det været af væsentlig betydning, at systemet er meget

18
SIDE

Master Screenings System er i første ver-

væskebehov.

Screening

I kostberegningen foretages registrering

Master Screenings System er forberedt til

af patientens faktuelle kostindtag pr. mål-

integration med patientjournalsystemer,

tid og løbende med registreringen følges

DIÆTISTEN NR. 72 - 2004

æt ste

ec 0 /

/0

9:06 S de

9

ARTIKEL
Af Bente Klarlund Pedersen, Professor, overlæge dr.med.
Rigshospitalet. Formand for netværksgruppen
”Det Fysisk Aktive Sygehus”.

Kom i form med
”Det Fysisk Aktive Sygehus”
Fysisk træning som evidensbaseret forebyggelse og

arbejdsgange. Der er undersøgelser, der

behandling skal være en fuldt integreret del af frem-

viser, at 30 dages sengeleje i tab af kondition svarer til 30 års aldring!!

tidens sygehuskultur og omfatte både patienter,

Patienter, der indlægges med en sygdom,

pårørende og personale.

der ikke er associeret til deres fysiske
aktivitet, skal vurderes i forhold til de
generelle anbefalinger vedrørende fysisk
aktivitet i mindst 30 minutter om dagen
og tilbydes motiverende samtale, når der
er behov for dette. Til gruppen af patienter med en eller flere risikofaktorer i form
af fx hypertension, insulinresistens,
hyperkolesterolæmi eller svær fedme,
men som endnu er raske, er der konsensus om, at de primært skal behandles
med livsstilsændringer, herunder fysisk
træning.

Det er budskabet i en rapport, som Net-

Patienterne

sygdom, hvor fysisk træning er en direkte

værk af forebyggende sygehuse har udgi-

Det fysisk aktive sygehus indebærer, at

behandling. Det kan fx være kronisk

vet (www.forebyggendesygehuse.dk).

alle patienter allerede ved indlæggelsen

obstruktive lungesygdomme, hvor den

Det danske netværk består af 40 med-

bliver screenet for deres fysiske aktivitet,

vigtigste behandling er hård fysisk

lemssygehuse fra hele landet.

får vurderet eventuelle kontraindikationer

træning. Andre sygdomme, hvor fysisk

Baggrunden for rapporten ”Det Fysisk

herimod, og får lagt en plan for deres fysi-

træning har en dokumenteret effekt som

Aktive Sygehus” er, at der er akkumuleret

ske aktivitet under og efter indlæggelsen.

behandling, er fx claudicatio intermittens,

betydelig viden om fysisk aktivitet og

Der er patienter, hvor det er oplagt, at de i

hjerteinsufficiens og iskæmisk hjertesyg-

sundhed. Hvis vi skal tage denne evidens

stort omfang er sengeliggende. Men

dom.

alvorligt, så bør fysisk aktivitet omfatte

målet er at ændre den kultur, hvor alle

alle patienter, der kommer i kontakt med

patienter ved en indlæggelse får udleveret

en læge, inklusiv patienter på sygehuse.

patientundertøj og bliver anvist en seng,

Der er i dag evidens for, at fysisk træning

hvor der forenden er placeret et TV,

i nogle tilfælde er mere effektiv, eller lige

til en kultur hvor fysisk aktivitet

så effektiv, som medicinsk behandling, og

er et almindeligt tilbud og

at kombinationen af fysisk aktivitet og

er tænkt ind i de

medicinsk behandling øger effekten af

normale

behandlingen. Desuden er der en betydelig dokumentation for, at fysisk

KO M I F O R M M E D ” D E T F Y S I S K A K T I V E S Y G E H U S ”

En tredje gruppe er patienter, der har en

aktivitet forebygger en lang
række af de store medicinske
sygdomme som fx type 2 diabetes og hypertension.
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ARTIKEL

Personalet

ske træning ikke nødvendigvis påvirker

Netværk af forebyggende sygehuse peger

vægten.

på, at indførelse af det fysisk aktive sygehus er en ledelsesopgave. Det er ledelsen,
der må beslutte, om den ønsker at indføre

Rapporten ”Det fysisk aktive syge-

en kultur, der prioriterer den fysiske akti-

hus. Definition og strategi for

vitet, og på hvilket niveau indførelsen skal

implementering”, pjecen ”Vær

starte. Ikke blot patienterne, men også

fysisk aktiv under og efter ind-

personalet skal tilgodeses.

læggelsen” samt et Power-point

Arbejdslivet er en stor del af livet. Derfor

foredrag til undervisningsbrug,

lægges der i rapporten vægt på, at perso-

kan downloades fra netværkets

nalet har ret til at være fysisk aktive på

hjemmeside www.forebyggende-

deres arbejdsplads.

sygehuse.dk

Fremtiden

bente.klarlund.pedersen@rh.hosp.dk ■

Hvis vi skal have råd til i fremtiden at yde
den højt specialiserede behandling til de
alvorligt syge, så er det nødvendigt at

Litteratur.

forebygge de sygdomme, hvor vi har evi-

Fysisk Aktivitet – håndbog om forebyg-

dens for, at det er muligt at forebygge.

gelse og behandling af Bente Klarlund

Ifølge WHO vil 70% af alle sygdomme på

Pedersen og Bengt Saltin. En Sundheds-

verdensplan i år 2020 være livsstilsbetin-

styrelsespublikation. Kan downloades fra

gede. Hvis vi ikke får knækket den kurve,

www.sst.dk

KO M I F O R M M E D ” D E T F Y S I S K A K T I V E S Y G E H U S ”

inklusiv i Danmark, så bliver det svært at
forestille sig, at vi også i fremtiden har

Recept på Motion – motion som forebyg-

råd til også at behandle cancersygdomme,

gelse af Bente Klarlund Pedersen. Nyt

autoimmunsygdomme og medfødte gene-

Nordisk Forlag Arnold Busck 2003.

tiske sygdomme. Det er også i dette perspektiv, at det fysisk aktive sygehus skal

Motion på Recept – motion som behand-

ses.

ling af Bente Klarlund Pedersen. Nyt
Nordisk Forlag Arnold Busck 2004.

Hvad betyder det fysisk aktive
sygehus for kliniske diætister?
Kliniske diætister har en vigtig rolle i det
fysisk aktive sygehus. De kommer i kontakt med mange patienter og har erfaring
i at tale med patienter om livsstil. Det er
vigtigt at fremhæve, at det er sundt at
være fysisk aktiv – også selv om den fysi-

SIDE
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ARTIKEL
Af Birgitte Brandstrup og Rikke Elholm, klinisk diætist
studerende v. Jysk CVU Ernæring og Sundhed.

Praktikpladser – en vigtig brik i
diætistuddannelsen
Forelæsninger, bøger, teorier m.m. er med til at give os

lydhør overfor kliniske diætister, og de

som studerende en velassorteret værktøjskasse, men for

krav de måtte have. Alt dette synes at fun-

at vi kan låse værktøjskassen op og bruge redskaberne

gere i særdeleshed, og der er generelt
åbenhed overfor nye tiltag.

heri optimalt, så har vi brug for hovednøglen; praktikken.
De kliniske diætister har en sekretær fire
timer ugentligt til at håndtere nogle af de
administrative opgaver. Det er en uvurderlig hjælp for dem, der giver ekstra tid og
overskud til patienterne.
Det er tydeligt, at der på sygehuset hersker en rigtig god kollegial ånd. Der er
stor respekt de enkelte faggrupper imellem og bevidsthed omkring, hvad man
internt på sygehuset kan bruge hinanden
vigtigt det er, at de enkelte faggrupper
føler sig til tider fattet og rolig og til andre

kender til hinandens felt, for på bedst

tider frustreret og ude af balance.

mulig måde at kunne imødekomme pati-

Processen har både været lærerig og

entens behov.

udviklende. Den erfaring vi har fået i
praktikken vil være en uvurderlig ballast

De studerendes arbejdsdag

fremover.

Efter nu at have været i praktik i syv uger,
har vi som studerende en reel arbejdsdag.

Rikke Elholm

Birgitte Brandstrup

Sygehus Vendsyssel
– Frederikshavn

Vi kender sygehuset, diverse rutiner og
arbejdsgange, har selvstændige opgaver

Stort engagement, åbenhed, fleksibilitet,

og er godt i gang med at optage kost-

Indblik i det fremtidige job

smil, stor erfaring, dynamik, bred faglig-

anamneser og vejlede patienter.

Vores praktik har været utrolig inspireren-

hed, godt kollegialt samarbejde er nok

de og udviklende. I otte uger har vi været

nogle af de ord, der bedst beskriver mil-

Vores arbejdsdag starter kl. 8.30 med, at

en del af den virkelighed, vi med tiden

jøet på diætistkontoret i Sygehus Vend-

vi henter kostregistreringsskemaer på

selv skal ud og stå på egne ben i. Vi har

syssel-Frederikshavn. De kliniske diæti-

afdelingerne. Disse beregnes, patienter-

afprøvet vores egne grænser og føler, at vi

ster, Birte Grønfeldt og Jette Hjorth er pla-

nes ernæringsstatus vurderes og kom-

på blot otte uger har rykket os rigtig

ceret som en stabsfunktion under syge-

menteres, hvorefter der gives tilbagemel-

meget, og har nået de opstillede mål for

husledelsen, hvilket bevirker, at informati-

dinger til de respektive afdelinger.

praktikperioden.

onerne ikke skal gå igennem flere led for

Resten af dagen kan indeholde alt lige fra

Det, at komme helt grøn fra skolen kun

at komme frem til ledelsen, og omvendt

observerende-, vejledende- og opfølgende

med sin teori i rygsækken, har været

bliver eventuelle nye tiltag refereret direk-

samtaler, til undervisningsforløb, notat-

meget grænseoverskridende. Skridtet, fra

te til de kliniske diætister. På denne måde

skrivning, sondeberegninger, møder, for-

blot at være observatør til at være medak-

har diætisterne bedre mulighed for at

beredelse af patienter m.m.

tør for til slut at være hovedaktør, er

komme igennem med nye tiltag, men det

Hver uge har vi haft planlægningssamta-

enormt. Man gennemgår 117 tanker og

kræver selvfølgelig også en ledelse, der er

ler med de kliniske diætister, om hvor
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langt vi er i vores forløb i forhold til de

Vendsyssel-Frederikshavn. Det var et områ-

kan være. Vi har flere gange oplevet

opstillede mål, om hvad der er lykkedes

de, der lå udenfor hvad der var forventet af

meget syge patienter, som får sondeer-

siden sidste samtale, om hvad der har

os, men trods dette var det en god og

næring blot for at overleve. Oftest har vi

været svært, og hvad der skal arbejdes

meget lærerig udfordring for os. Vi fik ind-

oplevet, at patienten er kommet af med

videre med. Disse samtaler har også

blik i en anden side af diætistfaget og fik

sonden igen, fordi patienten i perioden

været med til at strukturere vores hver-

lov til at komme ud og arbejde tværfagligt

med sonde har fået flere kræfter, og lang-

dag, som følge af vores ønsker, tanker og

og møde patienterne, hvor de er.

somt selv begynder at kunne spise igen.

mål for praktikperioden.
Undervisningsindholdet har varieret

Desværre har vi flere gange mødt stor

Vi har i løbet af praktikken haft meget frie

meget, og vi har som tidligere nævnt haft

modstand omkring brugen af sonde både

rammer, i forhold til hvad vi har ønsket at

stort råderum i praktikken i forhold til

blandt sygeplejersker, læger og patienter.

få indsigt i og deltage i. Vi har bl.a. valgt

vores ønsker og tanker. Som studerende

Modstanden består for størstedelen i de

at deltage i to undervisningsforløb; et

synes vi, at det er vigtigt at undres. Og vi

fordomme, der hersker omkring sondeer-

omkring den palliative indsats i sygeple-

har undret os meget i vores praktikperio-

næring, og mange ser sondelægning som

jen, hvor vi fik stor indsigt i en palliations-

de over alverdens ting. Denne undren

et overgreb på patienten, og ikke som den

sygeplejerskes arbejde og vigtigheden af

resulterede i, at vi kastede os ud i at få

reelle hjælp, det egentlig er.

dette. Brugen af socialrådgiver er vi også

lagt nasalsonde - dog uden ernæring.

blevet undervist i, og er blevet bevidst

Derudover er vi blevet undervist i insulin-

På baggrund af ovenstående besluttede vi

om, hvad vi som kliniske diætister, kan

typer. I forbindelse med insulinundervis-

os for at få af- eller bekræftet disse for-

bruge denne faggruppe til.

ningen skulle vi naturligvis også undervi-

domme ved selv at få lagt en sonde.

ses i, hvordan insulinen skal bruges, så vi

Det var dog ikke helt uden bekymring, at

har nu prøvet at stikke os selv.

vi mødtes med de to sygeplejersker, som

Den internationale osteoporose dag har vi
PRAKTIKPLADSER – EN VIGTIG BRIK I DIÆTISTUDDANNELSEN
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Vi skulle stå ved en stand, sammen
med klinisk diætist Jette Hjorth,
da der blev afholdt åbent hus
i forhallen her på
Sygehus

med et smil på læben sagde, at vi nu skul-

Sonde – en god løsning

le kaste op i stereo.

I forbindelse med de daglige kostbereg-

En efter en satte vi os i den varme stol.

ninger, har vi fået et stort indblik i

Sygeplejersken startede med lægge et klæ-

ernæringens betydning for den syge pati-

de over vores bukser. Hun smurte herefter

ent. Vi har herved fået større bevidsthed

det ene næsebor med lidt gel, for at ”lette”

omkring brugen af sondeernæring, og

sondens vandretur ind gennem næsen, ned

hvor livsvigtig denne form for ernæring

gennem munden og spiserøret, for til slut
at ende i ventriklen.
I forhold til vores forventninger/frygt må vi begge
konkludere, at de fordomme, der hersker
omkring sondeernæring, er stærkt
overdrevne. At få
lagt sonde er
naturligvis ikke en
behagelig oplevelse, men den er
bestemt heller ikke
at frygte.
Sondeernæring er,
som vi ser det, hverken et overgreb på
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patienten eller en ting, der skal bruges

set, at der er sammenhæng mellem vores

re til næste gang, da de studerende så

som skræmmebillede, men derimod en

hverdag på skolen og vores hverdag ude i

måske kan komme endnu mere på banen.

lødig og rigtig god løsning for en patient,

praktikken.

Derforuden skal vi som vejledere efterføl-

der ikke selv er i stand til at indtage en

gende have et evalueringsmøde, hvor vi

Otte uger med to studerende

samlet skal drøfte forløbet igennem, og

En ting er vores synsvinkel på praktikken,

dermed se på, om der er ting, der skal

Afprøvning af teorier

men en anden ting er de praktiserende

ænders yderligere.

På studiet bliver vi som studerende præ-

kliniske diætisters oplevelse af at have

senteret for mange forskellige teorier,

studerende i otte uger. På baggrund af

Det har været utroligt spændende at have

som man så enten kan tage til sig eller

dette synes vi, at det er vigtigt, at få deres

studerende, da det har medført, at vi hele

vælge fra. Vi får fagligt en solid ballast

vinkel med om det at have studerende i

tiden har skullet forklare, hvorfor vi gør,

indenfor forskellige fagområder, og vi er

praktik.

som vi gør. Samtidig har det også gjort, at

sufficient kost.

på alle mulige måder klædt godt på til at

vi på visse områder har fået ajourført vores

komme ud i den virkelige verden. Der er

Praktikvejlederne

viden. Det har indimellem givet stof til

dog en ting, man ikke kan lære på skole-

Kliniske diætister Jette Hjorth og Birte

eftertanke, samt ændringer i gamle rutiner.

bænken, og det er den praktiske erfaring.

Grønfeldt beskriver i det følgende, hvor-

En ting er at have fagligheden i orden,

dan forberedelserne op til praktikperio-

hvilket er udgangspunktet for selve

den forløb:

De studerende
- vigtigt med praktik

diætistarbejdet, men hvis ikke den kan

En gruppe kompetente og erfarne medar-

Vi oplever, at praktikperioden for os stu-

omsættes i praksis, så når man ikke langt.

bejdere fra Nordjyllands Amt gik i efter-

derende er en vigtig del af vores uddan-

året 2003 i gang med planlægningen af

nelse, da den giver os mulighed for at

Patientkontakten er vigtig. Kan man ikke

den nye uddannelse.

afprøve de værktøjer, vi har fået i løbet af

etablere en god kontakt og forklare sig så

Arbejdsgruppen fik udarbejdet undervis-

vores undervisningsforløb.

patienten også forstår budskabet, så er

ningsplaner, der består af en generel

Vi kan igennem vores erfaringer ude i

man ilde stedt. Det, at vi som studerende

– samt en fagspecifik del for de klinisk

praktikken kun understrege vigtigheden

kommer ud i praktik og oplever denne

diætiststuderende. Desuden blev der

af at have prøvet ”det virkelige liv”. Vi er

patientkontakt, vil vi, efter otte ugers

bevilget ressourcer via Nordjyllands Amt

begge sikre på, at vi er havnet på den rig-

praktik, sige, er noget af det mest udvik-

til denne nye opgave.

tige hylde, og synes det er utrolig givende, at få lov til at binde teorien sammen

lende. Det er i denne sammenhæng, vi får
lov til at afprøve vores teorier og tanker.

Netop fordi opgaven var godt gennemar-

med den virkelighed, der om godt 1 år bli-

Holder det vand, eller gør det ikke. Hvis

bejdet inden de studerende kom, og der

ver vores fremtidige arbejdsplads. Alle de

vi skal stå med en lødig uddannelse, som

var lavet mål for det kliniske undervis-

år med teori på skolen giver nu mening

Professions Bachelor i klinisk diætetik

ningsforløb i 5. semester, så synes vi, at

på en helt ny måde.

efter 3 1/2 år, er det vigtigt, at praktikken

perioden forløb godt. Specielt også fordi

bliver en naturlig del af uddannelsen.

at der var indlagt faste planlægningssam-

birgitte.brandstrup@hotmail.com

taler, hvor vi hele tiden sammen med de

rikke.elholm@mail.dk ■

Som studerende har vi høstet stor erfa-

studerende kunne lave planer om, hvad

ring ved at arbejde sammen med de klini-

den studerende skulle arbejde med i den

ske diætister her i Frederikshavn. Det har

næste periode, for netop at nå målet

været utroligt givende og inspirerende at

for 5. semester.

følge deres arbejde, og nu selv være en
del af det. Det er en god fornemmelse,

I de kliniske undervisningsplaner er

når man som studerende også føler, at

der indlagt to dage med refleksi-

man kan bidrage med noget.

onsøvelser, og det oplevede de studerende og vi ”nye” vejledere var

De fleste af vores teorier, har vi flere gan-

nogle givtige dage. Dog var der

ge oplevet er blevet brugt i praksis fx i

overtal af uddannede i forhold til

forbindelse med vejledninger. Her har vi

de studerende, og det vil vi nok ænd-
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INDEFRA
Af Kliniske diætister Mette Borre, Århus Sygehus
og Anne W. Ravn, Skejby Sygehus.

ESPEN-kongres 2004 i Lissabon
– en appetitvækker for god praksis i klinisk ernæring
For 26. gang afholdt The European Society for Clinical

aspirater eller et meget højt energibehov.

Nutrition and Metabolism kongres. I år i fire solrige dage,

En anden undersøgelse omkring sondeernæring viste, at det tager 4,7 døgn fra

i den smukke by Lissabon. Dansk diætist deltog med

opstart, før patienterne når den ordinere-

poster for 2. år i træk.

de mængde. En undersøgelse af sondeernæring til 22 kritisk syge viste, at 21 af
dem tålte 400 ml indgift som bolus.

”Oral nutrition in bone marrow transplantation” var titlen, som prydede en flot
poster af klinisk diætist Berit Ipsen og
professor Jens Kondrup, Rigshospitalet.
Det var andet år i træk, at Berit Ipsen stillede op med poster og forsvar/diskussion,
og hun gjorde det flot.
Berit Ipsens og alle andre poster-abstacts
kan downloades på www.sciencedirect.com.
Her kan også slides fra visse af de mundtlige sessioner ses.
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Hvad Danmark ikke opnåede i fodbold i
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år i Lissabon, har vi nu næsten opnået

engelsk med svær accent og komplekse

Vi har ofte en forestilling om, at patienter

inden for klinisk ernæring: Professor Jens

biokemiske sammenhænge dog budska-

med Mb.Chron er underernærede med

Kondrup blev valgt til den fine post som

bet – samtidig med flere forstyrrende

lavt BMI. En portugisisk undersøgelse

generalsekretær for ESPEN de næste 4

mobiltelefoner rundt omkring i salen.

viste, at 67% af patienterne er normalvæg-

år. Tillykke Jens!

tige og 29% overvægtige.
En undersøgelse med underernærede

forskellige primære og sekundære diagno-

Klinisk ernæring er en spændende cocktail med mange ingredienser

ser, var det næsten som at være barn i en

Vi vil fremhæve et par indlæg/posters,

engang, at supplement med to forskellige

slikbutik, når vi skulle vælge, hvilke sessi-

bl.a. abstracts om sondeernæring.

tilskudsdrikke ikke påvirkede de ældres

oner vi ville høre. Der var generelle emner

En undersøgelse viste, at det er svært at

øvrige ad libitum-indtagelse. De to for-

om fx kritisk syges proteinbehov og speci-

få patienterne til at tage den ordinerede

skellige drikke havde samme energi- og

fikke emner om særlige diagnoser og

mængde sondeernæring. I flere abstracts

proteinindhold med hhv. et lavt fedt- og

ernæringsrelaterede emner. Således hørte

blev det dokumenteret, at omkring 40% af

højt kulhydratindhold og vice versa.

vi bl.a. om ernæringsrelaterede problemer

patienterne ikke fik den ordinerede

Sammensætningen af drikkene var ikke

ved Mb. Chron, alkoholisk cirrose, NASH

mængde, bl.a fordi ernæringspumperne

afgørende for deres ad libitum-indtagelse

(Non Alkoholic Steato Hepatitis),

overraskende nok ikke giver den fore-

af anden mad.

HIV/AIDS, kritisk syge, aldring, hjerte-

skrevne mængde. En meget væsentlig

sygdom og alkohol. Der var mange inter-

årsag sås i en anden undersøgelse:

essante indlæg. Ind imellem overskyggede

Mange patienter har for store ventrikel-

Da vi til daglig beskæftiger os med mange

ældre patienter dokumenterede endnu
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Der er stadig mange områder inden for

Portugiserne er så søde som
deres kager …

klinisk ernæring, som endnu ikke er til-

Vi havde lejlighed til at smage på et over-

strækkelig belyst, og som sandsynligvis

dådigt udvalg af de lækreste kager hver

vil få stor betydning for den kliniske prak-

eneste eftermiddagspause på kongressen.

sis fremover. Der er derfor behov for, at

Vi nåede desværre ikke på café, selvom

også vi diætister deltager i forskning og

ca. hver ottende gadedør i Lissabon leder

udvikling, så den kliniske diætetik kan

ind til en sådan – og med kager så lækre,

bidrage til at forbedre den kliniske prak-

at hver niende dør burde lede ind til en

sis til fordel for patienterne.

diætist. Et eventuelt overskud af kongres-

Selvom der hverken nationalt eller inter-

kagekalorier gik vi af os, når vi i en helt

nationalt findes entydige anbefalinger for

times meget skarpt trav gik hjem fra kon-

alle områder inden for klinisk ernæring

gressen til hotellet - ad Lissabons bugtede

og ernæringsterapi til patienter i risiko for

brostensbelagte gader op og ned ad bak-

underernæring, er det dejligt bekræftende

ker. Det var herligt at fare vild – og altid

at tage ud i verden og opleve, at så mange

blive glædeligt overrasket over en lille

kompetente mennesker interesserer sig

park eller et smukt hus lige om hjørnet.
Ud over diverse materialer om klinisk
ernæring hjembragte vi dejlig portvin,
bestemt ikke bør være forbeholdt gamle
damer.
Næste års kongres afholdes fra den 27.30. august i Bruxelles. Foreløbigt program og vigtige datoer og deadlines kan
ses på www.espen.org.

så indgående for området. Det giver
arbejdsglæde og kampgejst på dage, hvor

RAV@sks.aaa.dk ■

E S P E N - KO N G R E S 2 0 0 4 I L I S S A B O N

som jo er Portugals nationaldrik, og som

prioritering af ernæring som en vigtig og
naturlig del af kvalificeret pleje og
behandling i dagens Danmark kan føles
som en by i Rusland.
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INDEFRA
Af Dorthe Wiuf Nielsen, klinisk diætist,
Pædiatrisk Ernæringsenhed, Rigshospitalet.

Verdens Konference
Dette er indtryk fra min deltagelse i The 2.nd World

Pre-Congress Workshop´s

Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and

Dagene blev indledt af Pre-Congress

Nutrition, WCPGHAN, afholdt i Paris d. 3.-7. Juli 2004.

Workshop’s, og de følgende dage var forbeholdt Post-Graduate kurser med mange
forskellige temaer. Sideløbende med disse
var der dette år også et egentligt program
for sygeplejersker og kliniske diætister

Dorthe Wiuf Nielsen

Det var den 2. af sin slags. En stor kon-

med nogle sammenlagte sessioner og

gres med mange deltagere. I alt var der

nogle, der var separate for hver af vores

7500 deltagere fra 99 forskellige lande.

faggruppe.

Kongressens program var selvsagt også

Der var nogle spændende temaer på pro-

meget stort. Der var rigtig mange emner,

grammet, såsom gastroeosophegal reflux

der korrelerede meget fint med de

disease (GERD) hos børn, metaboliske

arbejdsområder, sygdomsgrupper og

leversygdomme, intestinal failure og short

diagnoser, som jeg arbejder med i min

bowel syndrom samt parenteral ernæring

dagligdag. Det gælder ikke mindst inden

til børn.

Det var ESPGHAN’s årlige møde (Euro-

for feltet medfødte misdannelser af såvel

Reflux hos børn som ikke er GERD, kan

pean Society for Paediatric Gastroentero-

spiserør, tarme, lever, nyre/urinveje m.m.

f.eks. skyldes pertussis (kighoste), polyric

logy, Hepatology and Nutrition), der dette

gennem min tilknytning til den Børne-

stenosis (mavemundsforsnævring), duo-

år var blevet lagt sammen med såvel det

kirurgiske Klinik på Rigshospitalet. Men

denal atresia (tyndtarmsforsnævring) el.

Asiatiske/Stillehavslandenes selskabsmø-

også vedrørende mit arbejde med børn

malrotation.

de, det Latinamerikanske, Nordamerikan-

med sjældne handicap og syndromer, her-

ske og Commonwealth landenes selskabs-

under Prader Willi Syndrom og børn med

A. Németh fra Stockholm fortalte bl.a. om

møder, således at der var tale om en ver-

vækstforstyrrelser - herunder bl.a. over-

metaboliske leversygdomme, hvor han

denskongres inden for feltet pædiatrisk

vægt ved min tilknytning til det tværfagli-

talte meget positivt om den kliniske diæti-

gastroenterologi, hepatologi og ernæring.

ge udviklingsprojekt til behandling af

sts vigtige rolle i ernæringsbehandlingen

overvægtige børn og deres familier i

af leversyge børn. I Stockholm anlægger

Københavns Kommune. Og til sidst
V E R D E N S KO N F E R E N C E
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de endvidere også PEG-sonder på børn
med galdevejsatresi, når de foretager

knogleskannin-

Kasai-operationen, ligesom der anlægges

ger (DXA-skan-

porta cath samtidigt. Der er ellers en del

ninger) af for-

diskussion om dette, om kontraindikation-

skellige syge

er ved PEG-anlæggelse ved leversygdom-

børns knogle-

me pga. risiko for ascitesvæske etc.

mineralisering
med meget

M. Venter, en diætist fra Red Cross

mere.

Hospital i Sydafrika gennemgik de
ernæringsmæssige rekommandationer og
den ernæringsmæssige behandling af
børn ved galdevejsatresi, som hun følger.
De skildrede tal ligner meget det, vi også
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tilstræber hos gruppen af børn, som jeg

ser snarere knoglesygdomme hos paren-

den tidlige ernærings betydning for udvik-

ser i min hverdag.

teralt ernærede børn end leversygdom-

ling af evt. overvægt senere i livet, lige-

I de efterfølgende oplæg var man også

me. Det er set, at knogleproblematikken

som der var en anden session om over-

inde på, at der skal gives en individuel

er direkte relateret til forlænget hjemme

vægt hos børn. Der var endvidere sympo-

substitution af f.eks. essentielle fedtsyrer,

parenteral ernæring.

sier om forstoppelse, fødemiddelallergi,

fedtopløselige vitaminer og MCT-fedt.

coeliaki, mikroorganismer i tarmen,
Endelig var der på den rene diætistsessi-

parenteral ernæring, akut leversvigt, zink

Under oplægget med intestinal failure og

on oplæg vedr. u-landsernæring, om glo-

m.v.

short bowel syndrom af bl.a. en engelsk

bale perspektiver på protein og energi

diætist T. Johnson, var der meget interes-

malnutrition, et emne, jeg også finder væl-

Sessioner

sant om malnutrition og/eller dehydre-

dig interessant.

Tyske B. Koletzko har bl.a. vist, at en
vægtopgang på mere end 9764 g fra fød-

ring og om tarmhormonernes rolle. Den
specifikke ernæringsbehandling blev gen-

Satellit symposier

sel og til 24 måneder, er den bedste

nemgået, herunder hvilken form for pro-

Efter disse oplæg var der parallelle satellit

prædiktor for senere overvægt (33% af

tein, fedt og kulhydrat, og om hjemme

symposier afholdt af forskellige

børn). Endvidere spiller såvel genetik,

parenteral ernæring kontra tyndtarms-

ernærings- og medicinalvirksomheder.

som højere maternal BMI under gravidi-

transplantation m.m.

Idet der var mange symposier i gang på

teten ind på udvikling af overvægt. Andre

Der var endvidere indlæg vedr. monitore-

én gang, måtte man også hele tiden vælge

betydende faktorer er typen af ernæring

ringen, herunder såvel anthropometrien,

nogle andre spændende fra. Der findes

– bryst versus modermælkserstatning,

blodparametre, urin og elektrolytter m.m.

heldigvis resuméer i kongresmaterialet,

ernæringssupplement m.m.

Under den parenterale ernæring blev der

egentlig var, der blev talt om i de andre

talt om såvel nutrition support teams, om

parallelsessioner.

reducerede kathetersepsis problemer,
hensyntagen til evt. intestinal failure,

Kongressen

lever- og nyreproblemer, og opfølgning af

På fjerdedagen startede så den

børnenes vækst og udvikling.

egentlige kongres med diverse

Sygeplejerske J. Khair fra England fortal-

symposier. Der var 7 parallel-

te også om ”3-i-1-parenterale ernæringspo-

sessioner hver gang, så der

ser”. Man ser faktorer, som kan få betyd-

var desværre meget, man

ning i den parenterale ernæring og for

ikke kunne høre.

udvikling af evt. leversygdom, herunder

Jeg valgte bl.a. nogle sessi-

for højt indhold af dextrose, for meget

oner om den tidlige

lipid, EFA-mangel, aminosyresammensæt-

ernærings betydning for

ningen og evt. aluminiumindhold. Man

barnets udvikling, f.eks.
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Når det gælder modermælkserstatninger,

præmature kan medføre eller være med-

Ligeledes var der parallelsesioner om

er det, det højere proteinindtag, der er

virkende til hjertekarsygdomme siden

parenteral ernæring, om kronisk diarré

fokus på, idet det har betydning for det

hen (CHD), hvorimod som fordel: En hur-

og underernæring. Man behøver fortsat

postprandiale plasma insulin niveau og

tig vægtstigning kan være positivt for

at finde og forstå den ideelle sammensæt-

IGF-1, der ses at være højere i MME-

såvel knoglehelsen som for hjernens

ning af maden, og den optimale sam-

ernærede børn i forhold til brysternære-

udvikling.

mensætning af parenteral og enteral

de. Det har betydning for både væksten i

ernæring. Der er behov for forbedrede

de første 2 år og for den adipogenetiske

katheter systemer for at forebygge infekti-

aktivitet.

oner. Tarmens immunfunktion, mekanismer om intestinal adaptation, cellulære

Ligeledes var der indlæg om betydningen

mekanismer, toxiciteten af tarmpathoge-

af tidlig overvægt hos børn for udvikling

ner var nogle af emnerne i sesionerne.

af bl.a. fedtlever, diabetes type 2, insulin-

Ligeledes den nye udvikling inden for

resistens etc.

enteral ernæringsterapi, herunder bl.a.

Der var også et interessant oplæg om

glutamin’s rolle hos neonatale børn, neo-

overvægt hos børn ved en psykolog fra

natal gastroenterologi, om pre- og probi-

Texas, der talte om de psykosociale og

otika, pædiatrisk kirurgi i fordøjelseska-

adfærdsmæssige forhold ved forebyg-

nalen, langtids outcome efter levertrans-

gelse og behandling af overvægt hos

plantation med meget mere.

børn.
Det var meget spændende at

Meet the Professor

deltage i en så stor kongres,

Der var endvidere tidlige kl. 7.15

og hvor alt netop vedrører

”Meet the Professor

børn – syge børn og

Breakfasts møder”, poster-

ernæring knyttet hertil på

sessioner med postergen-

en eller anden måde, også

nemgange og plenum

hvis det ikke lige vedrører

sessioner. Endelig blev

lever- eller gastroenterologi-

arbejdsgruppernes

ske sygdomme/problemer.

arbejde præsenteret
ved sessioner for

Jeg genså udenlandske diæ-

Working Group Reports.

tistkollegaer og lærte nye at

Dagene blev afsluttet kl.

kende. Jeg mødte både sygeple-

19.30 med nye satellitsym-

jersker og læger fra de nordiske

V E R D E N S KO N F E R E N C E

posier inden for mange inter-
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lande og fra andre lande, der også

essante og spændende emner.

arbejder med de samme sygdomsgrupper og problemstillinger som jeg. Vi fik

Plenumfordrag

På tredjedagen omhandlede plenumfore-

således vendt vores arbejde med syge

Plenumforedraget den første dag omhand-

draget gastroenterologi, specielt vedr.

børn og diskuteret erfaringer med hinan-

lede lever, specielt viral hepatitis A og C af

Crohn’s sygdom.

den.

M. Chang. Andendagen omhandlede ple-

Jeg føler, det at være med på en sådan

numforedraget ernæring, hvor A. Lucas

Parallelsymposier

kongres gør, at man får en god opdatering

fortalte om betydningen af den tidlige

Når det gælder parallelsymposierne var

af, hvad der rører sig inden for feltet

ernæring på barnets udvikling og syg-

der netop meget om overvægt, også de

børn, gastroenterologi, hepatologi og

dom, herunder cost-benefit i forbindelse

næste dage, hvilket havde min interesse.

ernæring.

med hurtig vægtstigning hos f.eks. børn

Der var dog også en session om osteopo-

Yderligere oplysninger: www.espghan.org

med SGA (small for gestational age). Som

rose hos børn - at osteoporose også ram-

ulempe: At for hurtig vægtstigning hos

mer børn med leversygdomme.

wiuf@rh.dk ■
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De 8. Nordiske Diætistdage i København
24.-25. september 2004
Dagene var arrangeret af Nordisk Diætistforening – fra
Danmark repræsenteret af Helle S. Vestergaard og Ulla
Finne Rasmussen (formand).
Der var 65 deltagere fra Danmark, 2 fra Finland, 1 fra
Færøerne, 7 fra Island, 24 fra Norge og 14 fra Sverige.

Programmet var bredt sammensat; smag
og kultur, ældre og nutrition, dysfagi,
interaktioner mellem næringsmidler og
lægemidler, fødevareallergi hos børn og
voksne, ernæring til intensive patienter,
motion på recept og nordiske næringsrekommendationer.
Desuden var der 4 workshop om hhv.
diætister i privat praksis, overvægt og fedme hos børn, kronisk obstruktiv lungesygdom samt ældre og nutrition – dvs.

Det er planen at alle foredragene vil blive
lagt på den nye hjemmeside som Nordisk
Diætistforening har oprettet (www.diaetister-i-norden.org). Her vil der også komme detaljerede referater fra de 2 dage.
Ved generalforsamlingen blev Fresenius

Festmiddagen blev afholdt i Danmarks Akavrium.

Kabi´s udviklingsstipendium uddelt. Det
gik i år til 2 personer – hvoraf den ene er
fra Danmark: Charlotte Bang Eisner fik
støtte til et besøg på en enhed i Skåne,
der arbejder med overvægtige børn.
Næste gang der afholdes Nordiske
Diætistdage bliver på Island – dagene i

D E 8 . N O R D I S K E D I Æ T I S T DAG E I K Ø B E N H AV N

der var noget for alle.

København gør det bestemt relevant at

29

begynde at spare sammen til den tur alle-
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rede nu. ■

Den nye bestyrelse.
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Af Tina Falk Egdalen, klinisk diætist, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Præsymposiet i Nefrologi - referat
Et af præsymposierne, til de 8. Nordiske Diætistdage, der

Skal nyresyge spise mere fisk

blev afviklet i København d. 23. september 2004, kunne

v/læge og ph.d studerende My Svensson,
Ålborg Sygehus. Nyresyge har meget lav

byde på en vifte af aspekter af nyresygdommens kom-

hjertefrekvens, samt høj risiko for kardio-

plekser; appetitregulering, fiskeolie, prædialyse, diabetes,

vaskulære sygdomme.

calcium-fosfatstofstofskiftet samt redskaber til vurdering
af fosfat indtagelsen.

Ved indtag af n-3 fedtsyrer kan hjertefrekvensen højnes som tillæg til anden antihypertensiv behandling.
My Svensson forsker i dette område, og

P R Æ S Y M P O S I E T I N E F RO L O G I - R E F E R AT

er færdig med sit OPACH- studie i maj
Et grundigt referat af alle de spændende

VAS døgnrytmen hos HD patienter, der

2005, under hypotesen: At n-3 fedtsyrer

indslag vil kræve metervis af spalteplads,

typisk dialyseres tre dage ugentligt viser

nedsætter risikoen for kardiovaskulære

så jeg har valgt at trække få væsentlige

på ikke dialysedage, at patienten bygger

sygdomme hos nyrepatienter.

aspekter frem.

en appetit op fra om morgenen, der hol-

Referatet i fuld længde kan ses på Fakd´s

des dagen igennem, akkurat som hos nor-

Nyrepatienter fra Fyn og Jylland deltager

hjemmeside www.diaetist.dk under

male personer med normalt energi -og

i projektet og indtager dagligt et kosttil-

præsymposium.

proteinindtag. På dialysedage vises en rin-

skud på 2 g n-3 fedtsyrer. Compliance i

gere appetit.

det et år lange forsøg, bliver dels målt

Sult og mæthed hos HD og PD
patienter v/ læge Per Ivarsen, Viborg

VAS døgnrytmen hos PD patienter, der

ved, at man måler koncentrationen af fedt-

dialyseres hjemme hver nat, har aldrig et

syrer i en blodprøve, samt dels i et kost-

Sygehus. Undersøgelser tyder på at ople-

sultrespons, de føler sig altid mætte og

skema med fiskescorer. Generelt om

velsen af sult og mæthed er forskellig hos

især fra om eftermiddagen. Denne antag-

resultaterne af kostskemaet viser en for-

raske, hæmodialyse- (HD) og peritoneal

else kan bruges til, at anbefale, at det

holdsvis stor geografisk variation i fiske-

dialysepatienter (PD). Men fælles for dia-

største måltid ligger midt på dagen.

indtag, samt at patienterne indtager en

lyseformerne er, at jo lavere energiindtag,

eller anden form for fisk 1-2 gange om

jo større mæthed før et måltid.

ugen, hvilket passer til alle andre raske.
Resultater fra andre undersøgelser viser,
at et lavt fiskeindtag og dermed begrænset indtag af n-3 fedtsyrer betyder, lav
HDL og høj TG, mens indtag af n-3 fedtsyrer giver lav TG og høj HDL.

Er der indikation for præ-dialysediæt; v/læge Henrik Post Hansen,
H:S. META analyse viser at proteinrestriktion er gavnligt, men mange nefrologer tilslutter sig ikke denne holdning.
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Der er ingen entydige forskning på dette
område, men målsætningen er at mindske
symptom-givende uræmi og mindske forhøjede uræminiveauer.
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Om der er belæg for proteinrestriktion til

Hvis den sekundære hyperparathyreodis-

Fosfatindtaget blev analyseret hos patien-

patienter med diabetisk nyresygdom

me ikke er velkontrolleret, suppleres med

ter på hhv. 60-, 70- og 80 kg.

vides heller ikke, men fakta er, at 40% af

aktivt D-vitamin. Dette bevirker en øgning

patienter med IDDM vil udvikle diabetisk

af både fosfat- og calciumindholdet i blod-

Interviewundersøgelsen viste at:

nyresygdom og af patienter med mikroal-

et, og kan derfor ikke altid anvendes i de

■ Mange glemmer fosfatbindere

buminuri vil 90% udvikle diabetisk nyre-

mængder, som er nødvendige. Her er nye

■ Chokolade, især mælkechokolade, er

sygdom.

stoffer - såkaldte calcimimetica på vej.

Hvis diabetikere behandles aggressivt for

Stoffet “mimer” så PTH kirtlerne tror, at

■ Større indtag af brød, end først antaget

hypertension forbedres overlevelsen og

det er calcium. Dette produkt er måske

■ Stort indtag af is trods en regnfuld som-

de uræmiske symptomer, og man kan

fremtiden.

måske udskyde dialysestart.

meget brugt

mer. Patienter tænker ikke på is og fosfat

Konklusionen af alle disse undersøgelser

Diætisten

viser, at det ikke er praktisk muligt over

Generelt kan siges at god ernæring inde-

Konklusionerne på undersøgelsen mun-

længere tid at være på en lav proteindiæt,

holder for meget fosfat. Diætistens for-

dede ud i:

men at en langtidseffekt, hvor proteinind-

nemmeste opgave er derfor stadig, at vej-

taget er 0,8 g protein/kg, ser ud til at

lede i en vel afbalanceret kost, der er til-

have en effekt og gerne med supplement

passet den enkelte patient udfra bereg-

De 7 fosfat råd til den kliniske
diætist

af ACE hæmmere.

ning af energi- og næringsbehov, aktuelt

■ Ingen forskel på mænd og kvinder på

næringsindtag og derved mindske risiko

Ubalance i calcium-fostat stofskiftet v/Overlæge Lisbet Brandi,

for undernæring.

Hillerød Sygehus. Foruden at regulere
væskebalancen i kroppen, er nyrerne

Nyt redskab til vurdering af indtagelsen af fosfat v/ kliniske diæti-

også med til at regulere kalk-, fosfat-,

ster Inge Gram, Fredericia Sygehus og

PTH- og D-vitamin balancen.

Jette Thomsen Fabricius, Skejby Sygehus.

det gennemsnitlige fosfatniveau
■ Enlige har øget risiko for højt fosfat, og
enlige kvinder har højere fosfatniveau

Jette Thomsen Fabricius og Inge Gram,

end enlige mænd
■ Hæmodialysepatienter < 65 år har højere fosfatniveau end hæmodialysepatienter > 65 år
■ Højt fosfatniveau i blodet ses ofte hos

Ved kronisk nyresygdom aftager nyrernes

præsenterede et projekt, der havde formå-

hæmodialysepatienter med dårlig medi-

evne til at udskille fosfat. Hyperfosfatæmi

let, at estimere fosforindtagelsen hos 50

cin compliance

fører til sekundær hyperparathyreodisme,

hæmodialysepatienter, samt at finde frem

■ Når behovet for protein er dækket, er

og øger indholdet af PTH i blodet.

til flere diætetiske redskaber til forebyg-

der 300 - 400 mg fosfor tilbage til at

Kalkindholdet i blodet vil blive for lavt, og

gelse af hyperfosfatæmi.

bruge til brød
■ Et brødmåltid som erstatter den varme

knoglerne afkalkes, hvilket fører til osteoporose.

Ved interviewene blev anvendt et kostfre-

mad, vil give mere fosfat og mindre

Mange dør af kardiovaskulære sygdom-

kvensskema til vurdering med fokus på

protein

me med kalkaflejringer i hjertet, kalkfor-

indtag af ost, mælk, yoghurt, rugbrød og

kalkninger i hele kroppen, og der er øget

æg. Fosfatliste, lommeguide, billedmateri-

risiko for at dø af hjertesygdom, helt ned

ale og husholdningsguide blev anvendt

til 25-34 års alderen.

som hjælpemidler. Der blev ikke spurgt

Behandlingen sigter på, at reducere fosfat

til indtag af kød, fisk og pålæg.

niveauet ved tidlig intervention, tilbyde

Hæmodialysepatienter bør indtage

diætvejledning, samt give fosfatbinder og

1,1 - 1,2 g protein/kg hvoraf 65%

aktivt D-vitamin.

med høj biologisk værdi.

Et nyt produkt, der endnu ikke er mar-

Diætisterne vidste

kedsført, er Fosrenol. Fosrenol indehol-

ikke på forhånd,

der ikke calcium, men en metalion

hvad HD- patienter-

(lanthanum).

nes fosfatniveauer
var.
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Fra Danmarks Fødevareforskning

Nye Nordiske Næringsstofanbefalinger
– retningslinier for ernæringsrigtig kost og daglig fysisk aktivitet
De fælles Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNA) er

De fuldstændige anbefalinger med viden-

revideret, og som noget nyt inddrages fysisk aktivitet nu

skabelig baggrundsdokumentation vil blive publiceret som en Nord-rapport af

på linie med de øvrige kostfaktorer for at forebygge syg-

Nordisk Ministerråd i København, og et

domme.

sammendrag vil blive bragt i Scandinavian
Journal of Nutrition.

For voksne anbefales daglig fysisk aktivi-

grøntsager, mere frugt, brød og andre

Denne 4. udgave af de Nordiske Nærings-

tet med moderat eller højere intensitet i

kornprodukter, specielt flere fuldkorns-

stofanbefalinger (NNA) blev formelt god-

mindst 30 minutter ud over den almindeli-

produkter. Samtidig skal vi have færre

kendt på Nordisk Ministerråds møde i

ge aktivitet. Mindst en times aktivitet pr.

energitætte og sukkerrige fødevarer.

Akureyri, Island.

dag er sandsynligvis gunstig for at fore-

Begrænsningen i mættet fedt og transfedt

bygge overvægt. Børn og unge anbefales

betyder, at vi bør vælge bløde eller flyden-

Flere oplysninger hos de danske medlem-

mindst 60 minutters daglig fysisk aktivitet

de vegetabilske fedtstoffer frem for smør

mer af arbejdsgruppen:

– gerne forskellige former for fysisk akti-

og hårde margariner. Vi skal vælge magre

Seniorrådgiver Niels Lyhne, Danmarks

vitet.

mejeri- og kødprodukter og spise mere

Fødevareforskning, Tlf. 72 34 74 14

fisk.

Seniorforsker Agnes Pedersen, Danmarks

N Y E N O R D I S K E N Æ R I N G S S TO FA N B E FA L I N G E R

Der lægges stor vægt på kostens sam-

Fødevareforskning, Tlf. 72 34 74 43.

mensætning af energigivende nærings-

Sammenfattet giver anbefalingerne gode

stoffer, det vil sige fedt, kulhydrat og pro-

forudsætninger for at nedsætte risikoen for

tein. Det er fortsat af stor betydning at

de almindeligste velfærdssygdomme i

begrænse indtaget af mættede fedtsyrer

Norden. Det drejer sig om hjertekarsyg-

og transfedtsyrer til omkring 10 procent

domme, fedme, diabetes, visse kræftfor-

af det samlede energiindtag, og begrænse

mer og knogleskørhed. De Nordiske

det totale indtag af fedt til 30 procent af

Næringsstofanbefalinger anvendes til plan-

det samlede energiindtag (E%). Samtidig

lægning af kost af blandt andet økonomaer,

anbefales det, at indtaget af kulhydrat og

diætister og ernæringsrådgivere. Desuden

kostfiber øges, mens indtaget af tilsat suk-

er de en vigtig baggrund for blandt andet

ker begrænses til højst 10 procent af det

fødevare- og ernæringspolitik.

samlede energiindtag. Dette ligger helt i
tråd med anbefalingerne i de tidligere

De Nordiske Næringsstofanbefalinger er

næringsstofanbefalinger.

baseret på aktuel videnskab og forskning
og tager hensyn til kostvaner og sund-

Anbefalingerne omfatter også værdier for

hedsforhold i de nordiske lande. Denne

indtag af vitaminer og mineraler. I rappor-

nye udgave er resultatet af et frugtbart,

ten anbefales blandt andet et højere ind-

mangeårigt nordisk samarbejde i Nordisk

tag af C-vitamin for voksne og af D-vita-

Ministerråds regi.

min for både børn og voksne i forhold til i
1996.
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Anbefalingerne kan læses på Nordisk
Ministerråds hjemmeside på adressen

I praksis betyder de Nordiske Nærings-

www.norden.org/livsm/sk/andre_rappor-

stofanbefalinger, at vi skal spise flere

ter.asp.
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Fra Danisco Sugar

Kulhydrater taber terræn
Danskerne kender de officielle kostråd, men færre følger

- Undersøgelsen viser også, at det især er

dem end tidligere. Tilsyneladende vokser forvirringen om

undervægtige og normalvægtige, der
interesserer sig for, hvad der er sundt og

vejen til en sundere hverdag i kølvandet på slanke-debat-

usundt. Flere faktorer peger altså på, at

ten for og imod kulhydrater. Det viser en ny, nordisk

kostrådene ikke har samme gennemslags-

undersøgelse, som AC Nielsen AIM har foretaget for
Danisco Sugar.

kraft hos den overvægtige del af befolkningen som hos resten, konstaterer AnneMette Nielsen.
Undersøgelsen viser også, at flere og flere

Debatten om kulhydrater ser ud til at ryk-

Vægt har betydning for adfærd

spiser sukker med dårlig samvittighed.

ke ved danskernes holdninger og kostva-

De adspurgte angiver følgende fem for-

Samtidig mener markant flere i dag, at

ner. Det viser en ny undersøgelse blandt

hold som vigtigst for deres sundhed:

sukker feder. Den opfattelse har 71% af de

ca. 2.400 voksne danskere gennemført i

Begrænse fedt i madlavningen, spise mere

adspurgte i dag mod 58% i 2001.

første kvartal af 2004. Undersøgelsen viser,

frugt og grønt, være fysisk aktiv, begræn-

Fokuseringen på fedt og sukker i over-

at de officielle kostråd ikke længere har

se rygning og skrabe eller undlade fedt på

vægtsdebatten har imidlertid også skub-

samme gennemslagskraft som tidligere.

brødet. Undersøgelsen viser, at de svært

bet til den fejlagtige opfattelse, at fedt

overvægtige har stor fokus på at undgå

feder mere end sukker. Det til trods for, at

I undersøgelsen er deltagerne blevet

fedt i kosten. Til gengæld vægter gruppen

kalorieindholdet pr. gram er dobbelt så

spurgt om de fem vigtigste forhold for

motion markant lavere end de normalvæg-

højt for fedt som for sukker.

deres sundhed. Kun 29% angiver det at

tige. 61% af de normalvægtige finder det

spise flere kulhydrater i form af fx kartof-

vigtigt at være fysisk aktiv, mens kun 37%

Anne-Mette Nielsen oplyser, at alle resul-

ler, ris, pasta og brød som et af de fem vig-

af de svært overvægtige nævner motion

tater fra undersøgelsen lægges ud på

tigste forhold for deres sundhed – mod

som vigtig for deres sundhed.

Danisco Sugars hjemmeside om sukker

hele 40% i en tilsvarende undersøgelse i
2001. Det på trods af, at Fødevarestyrelsen

Den holdning står i skarp kontrast til

fortsat anbefaler, at vi først og fremmest

sundhedseksperternes anbefalinger om at

Yderligere information

skal spise mad med mange kulhydrater.

være fysisk aktiv i mindst 30 minutter om

Nutrition Communication Manager Anne-

dagen som vejen til bedre folkesundhed.

Mette Nielsen, Danisco Sugar, tlf. 32 66

Overvægtige til omvendt kostpyramide
Undersøgelsen viser også, at det er husstande med moderat eller svært overvægtige personer, der har det laveste forbrug
af fødevarer, der er rige på kulhydrater
som pasta og ris.
- Vi må formode, at det er den store fokus

25 70.

K U L H Y D R AT E R TA B E R T E R R Æ N

og ernæring, www.perspektiv.nu

på den såkaldte omvendte kostpyramide
som slankekur, der her slår igennem,
siger Nutrition Communication Manager
Anne-Mette Nielsen fra Danisco Sugar,
som står bag undersøgelsen.

DIÆTISTEN NR. 72 - 2004

33
SIDE

30

30

æt ste

ec 0 /

/0

9:08 S de 3

OS IMELLEM

General forsamling 2004

Efter generalforsamlingen d. 6. nov 2004 har den
nye bestyrelse konstitueret sig, og består nu af:
Cecilia Arendal - Formand
Jette Rytofte - Næstformand
Dorthe Wiuf Nielsen – Kasserer
Øvrige medlemmer:
Pia Houmøller
Heidi Dreist
Merthe Have

Lisa Bolting Hansen, tidligere formand i FaKD
aflægger årsberetning.

Pia Nielsen
Birgitte Købke Jacobsen har orlov, og Pia Nielsen er dermed indtrådt i bestyrelsen.
Bestyrelsen fungerer uden suppleanter

GENERAL FORSAMLING 2004

Bestyrelsens beretning og bestyrelsesvalget kan læses på www.diaetist.dk, der er
link til på forsiden.

SIDE
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Nye medlemmer af bestyrelsen

Ny i bestyrelsen
- Dorthe Wiuf Nielsen

Jeg stillede op til bestyrelsesvalget, idet

ser, vækstforstyrrelser, rheumatiske syg-

vante kurser. Jeg har endvidere læst

domme, sjældne handicap og syndromer,

Voksenpædagogik for ansatte inden for

idet jeg bl.a. er tilknyttet Børne Kirurgisk

sundhedssektoren ved Kbh.’s Dag- og

Klinik, Afd. for Vækst og Reproduktion,

Aften Seminarium, idet jeg også finder det

Børne Rheumatologisk Ambulatorium og

relevant at interessere sig for måden, vi

Klinik for Sjældne Handicap.

formidler vores ernæringsbudskaber på.

Fra 2001 har jeg været tilknyttet det

Siden 2003 har jeg desuden forsøgt mig

tværfaglige og tværinstitutionelle udvik-

med en bifunktion som privatpraktiseren-

lingsprojekt: ”Familier med overvægtige

de klinisk diætist, idet jeg har indgået

børn” i Københavns Kommune. Udover at

samarbejde med fysioterapeuter, og jeg

arbejde med både børn og voksne alene

kan se en udvikling i antallet af fore-

og sammen i en gruppe, har jeg fået kend-

spørgsler. Jeg tænker mig, at vi med tiden

skab til tværfagligt samarbejde med bl.a.

kan blive endnu flere i primærsektoren.

psykologer og motionsinstruktører.

jeg gerne vil arbejde med at styrke vores

Der er mange ting i fagforeningsarbejdet,

fag som kliniske diætister. Jeg synes, jeg

Udover min autorisation som klinisk

der interesserer mig. Det vedrørende den

oplever en positiv udvikling, når det ved-

diætist fra 1996, har jeg en videreuddan-

nye uddannelse og de nye studerende, til

rører vores fagidentitet og fagområder.

nelse som NHH-kandidat og autoriseret

en aftale med den offentlige sygesikring

Jeg tænker mig, at det at tage del i bestyr-

klinisk ernæringsfysiolog fra Universitetet

om tilskud til diætistbehandling, til arbej-

elsesarbejdet vil virke inspirerende for mit

i Oslo og Göteborgs Universitet. Jeg føler,

det med at fremme og udbrede kendska-

daglige arbejde, og jeg er interesseret i at

at jeg har en god indgangsvinkel og til-

bet til vores unikke ekspertise inden for

være med til at præge arbejdet i en ret-

knytning til vore nordiske kollegaer, et

klinisk ernæring samt på vejlednings- og

ning, jeg selv brænder for og tror på.

arbejde som interesserer mig.

undervisningsområdet. Mit håb er, at vi i

Jeg har godt 12 års klinisk erfaring med

Jeg har sideløbende med ansættelser på

arbejde som klinisk diætist på hospitaler.

hospitaler været tilknyttet forskellige

Klinisk diætist Dorthe Wiuf Nielsen

Den første tid ved Centralsygehuset i

underviserjobs, bl.a. ved Ribe Amts

wiuf@mail.dk

Esbjerg (nu Sydvestjydsk Sygehus) og de

Sygeplejeskole, Suhr’s Seminarium og

sidste knap 11 år ved Pædiatrisk

Det Kgl. Teaters Balletskole. Jeg deltager

Ernæringsenhed på Rigshospitalet. Jeg

i øvrige undervisningsopgaver og fore-

arbejder primært med ernæringsbehand-

dragsvirksomhed, har deltaget i arbejdet

ling af syge børn med forskellige diagnoser

med ernæringsforskning ved Institut for

og ernæringsmæssige behov. Mine specia-

Human Ernæring ved Den Kgl. Veterinær

ler er bl.a. børn med medfødte misdannel-

og Landbohøjskole og deltager i fagrele-

NYE MEDLEMMER AF BESTYRELSEN

fremtiden vil tælle endnu flere kollegaer.
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Jeg er 32 år, og er uddannet klinisk diætist

Jeg er glad for at virke som klinisk diætist,

i år 2000. Efter endt uddannelse har jeg

og vil gerne bidrage til foreningens arbej-

arbejdet i Hjerteforeningens Rådgivnings-

de med de erfaringer jeg til dato har

center i Kolding, og de seneste 3 år på

erhvervet som diætist. Desuden håber jeg,

Middelfart Sygehus. Hér arbejder jeg pri-

at min nysgerrighed samt ”nye øjne” kan

mært med ernæringsterapi af patienter på

styrke foreningens arbejde så dette til sta-

organkirurgisk-, ortopædkirurgisk- samt

dighed er fremadrettet, og at FaKD er

intensivafdeling, og vejleder hjerte- og adi-

rustet til at imødegå et sundhedsvæsen i

positaspatienter henvist fra praktiserende

forandring.

læger.
Klinisk diætist Pia Asferg Nielsen
Diætistarbejdet er mangesidet, og det er

Ny i bestyrelsen - Pia Nielsen

pia.a.nielsen@ouh.fyns-amt.dk

vigtigt fremtidigt at synliggøre vores arbejde, og vigtigheden af dette, således patien-

Som nyt medlem i bestyrelsen for FaKD

terne til enhver tid vil få den bedst kvalifi-

glæder jeg mig til at gøre en aktiv indsats

ceret vejledning, uanset hvor i landet de

for vores faggruppe, da jeg finder at vores

befinder sig. Ligeledes er vi en ligeværdig

arbejde er for værdifuldt til, at vi blot skal

samarbejdspartner i forhold til læger og

være en overset gruppe, der oftest må

plejepersonale, og bør derfor tages med

tage til takke med beslutningen – når den

på råd når der træffes beslutninger, der

er truffet!

vedrører vores fagområde.

Jeg har siden 1997 været i fast stilling på

landbrug i London og i Karoline’s Køkken

Sygehus Fyn Nyborg, hvor jeg er ansat

i Århus, samt FDB i Vordingborg.

under medicinsk afdeling. Mit hovedområ-

Endvidere har jeg haft mange spændende

de er behandling og undervisning af Type

undervisningsopgaver igennem årene.

2 diabetikere og behandling af kolesterolpatienter. Desuden er jeg konsulent i

Privat bor jeg sammen med Lars, der er

Falck-Healthcare, diætistvejleder på

skoleinspektør. Vi bor i en ældre villa i

Slankedoktoren, og siden 2000 har jeg haft

Odense og har tilsammen 4 børn i alderen

praksis i Odense.

16-29 år. I fritiden kan jeg bl.a. lide at være
kreativ med håndarbejde og nyde naturen

Jeg blev uddannet klinisk diætist v/Århus

fra cyklen og bilen. Vi nyder meget at

Universitet i 1992. Inden min ansættelse

køre til Nordjylland, hvor vi har sommer-

på Sygehus Fyn Nyborg, som var en nyop-

hus ved Thorup Strand, her står program-

rettet stilling i forbindelse med optimering

met på ren afslapning, her ”lader vi op” og

Jeg vil allerførst gerne sige tak for valget,

af diabetesbehandlingen i Fyns Amt, har

vender tilbage med fornyet energi. Jeg vil

og for den tillid medlemmerne har vist

jeg været ansat i forskellige stillinger som

nu bruge en del af energien på bestyrel-

mig i forbindelse med, at jeg blev valgt ind

klinisk diætist i det fynske sygehusvæsen.

sesarbejdet til gavn for alle kliniske diæti-

i bestyrelsen. Jeg glæder mig til at arbejde

Min egentlige uddannelsesmæssige bag-

ster.

med nye udfordringer, der vil ligge i

grund er ernærings-og husholdningsøko-

bestyrelsesarbejdet i den kommende tid.

nom fra Ankerhus Seminarium, hvor jeg

Klinisk diætist Merethe Have

efter endt uddannelse hovedsagelig har

merethehave@ofir.dk

NYE I BESTYRELSEN

Ny i bestyrelsen - Merthe Have
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Æresmedlem af Foreningen af
Kliniske Diætister
Birgitte Stilling, der har været medlem af foreningen

Birgitte Stilling var blandt de første i

siden starten i 1975, er blevet æresmedlem.

Danmark, der blev autoriseret til klinisk
diætist.
Birgitte blev pensioneret i 1996 efter 36

Det metaboliske diætkøkken lå rent fysisk

spændende år i ernæringens tegn. I star-

midt i den medicinske afdeling, og i

ten hvor de fleste ting skulle erfares efter

diætkøkkenet blev diverse diæter til pati-

”learning by doing” metoden.

enterne også fremstillet af 2 diætister og 2
sygeplejestuderende.

Nu bruger Birgitte sin tid til bla. at bestyre ”Herman Stilling Museet” på Assistens

I starten var det metaboliske diætkøkken,

Kirkegården i København.

tillige med ”mælkekøkkenet” på børneaf-

Men synes forsat at ernæring er et

delingen, de eneste diætkøkkener på

spændende område, som man aldrig slip-

Rigshospitalet, men flere andre afdelinger

per helt – ikke efter 36 år!

er siden fulgt efter.

Birgitte Stilling var desuden den første

en del af den nye Ernæringsenhed på

formand for Foreningen af Kliniske

Rigshospitalet, hvor læge Jens Kondrup

Diætister.

blev leder, og Birgitte fortsatte som kli-

Ved opstart af foreningen – der dengang

nisk diætist.

hed ”Fællesgruppen for kliniske diætister” gik meget af tiden med at diskutere

Birgitte Stilling var i en lang

foreningens struktur, love m.m. Det hele

årrække med til at

skulle bygges op fra grunden. Derudover

uddanne kliniske

var Birgitte Stilling med til bla. at arrange-

diætister i den prakti-

re debatmøder om fedtstoffernes energi-

ske del af uddannel-

andel i kosten.

sen.

Birgitte Stilling blev i 1960 uddannet til

I 1989 fik Birgitte

Ernærings –og husholdningsøkonom fra

Stilling en ide til

Suhrs Seminarium. Hun blev efter en kort

behandling af type 2

volontør periode på Rigshospitalet fastan-

DM. Hun erstattede de

sat på medicinsk afdeling A, hvor Birgitte

stivelsesholdige mor-

Stilling blev leder af det metaboliske

genmadsprodukter med

diætkøkken.

morgenmad uden stivel-

Arbejdet bestod i både at udføre ernæ-

se. Undersøgelsen blev

ringsvidenskabeligt arbejde - primært

offentliggjort i 2 videnskabeli-

indenfor leverforskning, og i at servicere

ge tidsskrifter. Og Birgitte Stilling

de patienter med diætbehov, der var ind-

kan nu se, at hendes teori fra dengang er

lagt på den medicinske afdeling.

ved at vinde gehør – især i USA.
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I 1990 blev det metaboliske diætkøkken
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Sekretariatet holder
flyttedag

Bøger modtaget
på redaktionen

Der etableres sekretariatsfællesskab mellem Jordbrugsakademikerne og Den Danske
Dyrlægeforening pr. 1. februar. Vores nuværende lokaler bliver i den
forbindelse for små. De nye lokaliteter pr. 1. februar bliver:

Line Bentsen
Der er altid en lejlighed
- en kogebog til dig med PKU

Emdrupvej 28A, 2100 København Ø.

Kogebogen er udgivet af PKU foreningen

Telefon og telefontid, email og

Danmark og SHS Danmark

hjemmeside fortsætter uændret.

70 sider
Kr. 100,- + porto

FaKD og Sekretariatet

Kan købes på www.allergikost.com eller
på tlf. 4424 4488.
I bogen findes der opskrifter til forskellige
lejligheder i løbet af året, feks. påskeplatte, julemenu, sommergrill, fastelavnsboller og meget mere.
Formålet med kogebogen er at lette køkkenarbejdet, så der bliver mere tid til
familie og venner.

Efteruddannelse for kliniske diætister
Varighed:

4 uger - modulopdelt. 6 x 3 dage + 2 vejledningsdage.

Start:

d. 7 - 9 marts og slutter: d. 23 - 25 november 2005

Indhold:

Kommunikation og pædagogik,
Hjertesygdomme og dyslipidæmi
Diabetes type I og II. Adipositas.
Mad og kultur. Ernæringsterapi.
Kvalitetssikring og dokumentation.
Projektarbejde. m.m.

OS IMELLEM

Pris:

og Sundhedsforvaltning.
Tilmelding: senest 7. januar 2005, til Tina Andersen
Uddannelses- og udviklingafdelingen, Roskilde Amt
tlf. 46302289 eller mail: syta@ra.dk
Se indhold, undervisere og datoer på www.ra.dk/sy/uddafd.

SIDE
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7.000 kr for diætister udenfor Roskilde Amts Sygehus
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KURSUSKALENDER

Emne:

Kliniske diætisters årsmøde

Sted:

JCVU Ernæring og Sundhed, Århus

Dato:

21. januar 2005

Program:

Couching og kommunikation

Pris:

kr. 225,- incl. frokost

Tilmelding:

Til JCVU, tlf. 86 12 17 11 eller diet@jcvu.dk
Senest d. 14. januar 2005.

Nu er det jul igen, nu er
det jul igen…
Redaktionen ønsker alle læsere en rigtig glædelig
jul og et dejligt nytår.
Mange kliniske diætister har været med til at sætte præg på Diætisten i 2004.
Det er fantastisk at opleve, hvor mange spændende områder som I, kliniske
diætister, beskæftiger jer med.

AMTSKREDSFORMÆND

30

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

Redaktionen håber, at også i år 2005 vil I være med til at gøre jeres eget fag-

VIBORG AMT

blad interessant med beretninger fra jeres hverdag, jeres specialer, jeres kon-

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

ferencer, rejser og meget mere.

RINGKØBING AMT

Tak for et inspirende år 2004.
Vi ser frem til et udfordrende år 2005.

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

NORDJYLLANDS AMT

På redaktionens vegne
Jonna Winther
Redaktør

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

REDAKTIONSUDVALG
Formand Anne Marie Beck, Lene Hansen,
Tove Kvist Kristensen, Jonna Winther og
Kirsten Færgeman.

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

PRAKSISUDVALG
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

DIÆTISTEN NR. 72 - 2004

Kliniske diætister indgår nu i Jordbrugs akademikernes vagttelefonordning. Direkte telefonnummer
til rådgivning i løn- og ansættelsesforhold, telefon:
23 74 01 11 (hav venligst dit medlemsnummer
parat). Åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag:
kl. 9-14. Åben onsdag: kl. 9-12
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Postbefordret blad
nr. 57372 (8245 ARC)

SONDEERNÆRING MED FIBER

Kostfibre har stor betydning for fordøjelseskanalens samlede funktion.
For patienter med behov for sondeernæring i flere dage, er det vigtigt, at
de får tilgodeset såvel næringsbehov som anbefalingerne for fiberindtagelse.

GI-Control – klinisk dokumenteret sondeernæring
med 100 % opløselige fibre, er designet til at forebygge og behandle diarré
hos sondeernærede patienter.

Novartis har flere muligheder...
FIBER . ENERGY FIBER . PROTEIN FIBER . MIX

...vi lægger vægt på patienten

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

