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Måltidsmønster
Folk viser selv vejen

Danskernes kostvaner



Det er tider for det 
individuelle

Trenden inden for uddannelsesudvikling, boligindretning, mode generelt og nu

også livsstilsomlægninger... uanset om det gælder kost, motions eller rygevaner,

skal være skræddersyede.

Borgeren, patienten har i mange tilfælde en holdning til hvad vej de vil, hvad de

ønsker, og hvad de vil være med til; især hvis de er motiverede.

Offentlige behandlingstilbud viser også vejen, og skal det virke, er det gennem

ejerskab for processen, og et ejerskab opstår, når borgeren selv får lov at vise

vejen. Det stiller store krav til vores faglighed og specialisering inden for faget og

til samarbejdet med fagfolk fra de forskellige indsatsområder.

En bekræftende artikel om Københavns Kommunes Kost og Motion på recept,

fortæller om faglige kompetencer, udvikling og fagligt overskud, netop det der

skal være tilstede for at kunne lade den enkelte borger/patient vise vejen for sig

selv.

Handyman tanken med at vi skal kunne lidt af hvert alle sammen, men ikke have

et ordentligt fundament, det udvisker og stopper udviklingen også inden for vores

fag.

Sundhedsstyrelsens tiltag med at ”uddanne” klinikpersonale til at varetage den

motiverende samtale... fordi lægerne mangler tid... virker helt absurd efter

læsning af artiklen om Ph.D-studiet ”Den motiverende samtale”, fordi undersøgel-

sen påviste, at det ikke krævede mere tid. Og lægger endnu mere pres på os for

at tilkæmpe os retten til at varetage vores fag, så patienterne ikke skal nøjes med

en lille snak med sekretæren imellem telefonpasningen.

Vi skal værne om vores faglighed og udvikle vores redskaber. Det gælder bla.

vores rammeplaner, der er under løbende revision; men hvor også vores skabelon

for rammeplanen trænger til et kvalitetssikringselement. Der er et behov for at

udvikle referenceprogrammer, så vores faglige redskaber er sammenlignelige

med andre faggruppers som f.eks. fysioterapeuter og læger.

En del af rammeplanerne er revideret for nyligt, men som der kan læses, trænger

de resterende også til revision, og det kunne være et passende skridt til at få hul

på arbejdet med at lave referenceprogrammerne. 

Det er og bliver en af opgaverne erfa-grupperne skal være med til at løfte i det/de

kommende år. Mit store ønske er, at det bliver i forbindelse med en kompetence-

givende efteruddannelse, hvori der er indeholdt de redskaber, der skal til for at

synliggøre kvalitetsudviklingen for specialområdet.

Så er ferien forbi, og vi er alle i arbejdstøjet. Det bliver et efterår med masser af

spændende opgaver. 

Cecilia Arendal
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Komplette tilskuds-
drikke har aldrig
smagt så godt

Ny Nutridrink:
foretrækkes af patienter i

multicenter smagsundersøgelse:(1)

Kommentarerne var følgende:

“Den er lækker. God smag”

“Dejlig, blød, nem at synke”

“Det er lige sådan, den skal være”

“Den her var virkelig god.
Den var sød, den var rar at drikke”

Fornyelse, der skaber bedre compliance

En ernæringsmæssig komplet
ernæringsdrik af milkshake-
typen med højt energiindhold.

Udvalg af forbedrede smags-
varianter, som forbedrer 
compliance:

Jordbær, Vanille, Kakao,
Orange, Banan, Tropefrugt 
og Karamel.

Kontakt din lokale konsulent 
på telefon 70 21 07 07, med
henblik på prøvesmagning af 
de nye Nutridrink.



Folk viser selv vejen

Vægten siger 103,8 kilo, taljemålet af-

slører med sine 110 centimeter en pæn,

rund æbleform og såvel blodtryk som

kolesteroltal kunne være bedre.

Men nu har han også nærmest tvunget

sin læge til at udskrive en recept på kost

og motion – den 47-årige københavner,

der er dagens første ”klient” hos klinisk

diætist Tine Bjerre Christensen på

Rigshospitalets Center for Muskelforsk-

ning. Blandt andet her foregår Køben-

havns Kommunes særlige tilbud, kaldet

”Motion og kost på recept.”

Den 47-årige mand er mødt op til den

første indledende samtale med diætisten.

I løbet af en lille times tid skal hun finde

ud af, hvordan hun bedst kan støtte ham

gennem de næste fire måneder, hvor den

står på kostomlægning og fysisk træning

hos projektets fysioterapeuter. Gamle ind-

groede vaner skal rykkes.

Som Tine Bjerre Christensen siger:

»Det handler i høj grad om at styrke det,

der kan motivere folk til at arbejde for en

sundere livsstil. Derfor handler den første

samtale om det, folk selv er utilfredse

med - det er hér, man kan støtte og moti-

vere. Projektet kommer til at fylde meget

i folks liv med kostomlægning og fysisk

træning to-tre gange om ugen, derfor er

det så vigtigt, at folk er motiverede.«

Kroppen vil have fedt
Denne deltager er topmotiveret. Han har

det med egne ord så ”dumt og bøvlet rent

fysisk,” at der skal ske noget. Nu.

Sidste gang der skete noget, var da hans

datter på otte år kom hjem og sagde: 

”Far, jeg vil gerne have, at du lever

længere...”  Det fik ham til at

kvitte de 15 daglige smøger fra

den ene dag til den anden.

Han tog en kold tyrker – og

det var overraskende

nemt. 

Til gengæld har rygestop-

pet sat sig som lidt for man-

ge ekstra kilo på sidebenene. 

Som han siger:

»Jeg har haft en trang til at spise alle de

”grimme” ting. Det er som om, kroppen

skriger på fedt...?!«

Tine Bjerre Christensen præsenterer sin

klient for den logbog, alle deltagere i pro-

jektet får udleveret. Den indeholder

blandt andet spørgeskemaer, der skal

afdække folks kost- og motionsvaner.

Desuden skal der tegnes en livsstilsprofil,

hvor folk angiver, hvor tilfredse de er med

vanerne.

Livsstilsprofilen er et væsentligt redskab

for diætisterne. Tine Bjerre Christensen

forklarer:

»Samtalen om profilen skal altid have del-

tageren selv som omdrejningspunkt. Den

gode vejledning er ikke, at jeg kommer

af med hele mit arsenal af

sunde råd og holdnin-

ger. Tværtimod. Selv

om en delta-

ARTIKEL

Af Susannah Pedersen, journalist
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Diætisterne i projekt ”Motion og kost på recept” har 

den motiverende samtale som et af deres væsentlige 

redskaber. 

De kliniske diætister i projekt ”Motion og kost på recept” er fra venstre Lene Sølvkær Nielsen, Lenette Nielsen, Tine Bjerre Christensen, Helle Weiss Hall, Malin Lundh
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ARTIKEL

ger har et BMI, der ligger pænt over

anbefalingerne, er det jo ikke sikkert, at

vedkommende har et ønske om at tabe

sig. Hvis fx den fysiske inaktivitet er

vigtigere for deltageren end kostvanerne,

så er det hér, jeg skal støtte og motivere. 

Det betyder, at udgangspunktet for min

indsats kan være motion frem for kost –

lidt specielt, når man er diætist.«

Du kan, hvad du vil...
»Hvad er dine forventninger til projek-

tet?« vil diætisten vide.

»Jeg skulle gerne af med seks kilo. Og så

håber jeg da, at blodtrykket falder, og at

mit kolesteroltal kommer ned under fem,»

svarer han prompte. 

Han ved godt, hvordan det skal ske.

Primært skal kosten lægges om. Han er

så småt på vej – har spist lettere og grøn-

nere den sidste måneds tid. Og det har

givet en gevinst på tre tabte kilo.

»Jeg har fået lyst til sundere mad,« siger

han:

»Men jeg skal jo nok alligevel slås lidt

oven i hovedet – kostmæssigt. Der er sta-

dig lidt for meget fedt, lidt for store målti-

der og lidt for meget sødt...«

Helt så utilfreds er han ikke med sin egen

motionsmæssige indsats. Transportmidlet

er en cykel, han svømmer et par gange

om ugen, tager trapperne, når lejlighed

byder sig – han får sin halve times fysiske

aktivitet med pulsen i vejret om dagen.

Og han ser frem til yderligere to timers

intens træning om ugen hos fysioterapeu-

terne. 

»Jeg er faktisk interesseret i varige ændrin-

ger – også kostmæssigt,« siger han. Og

diætisten opmuntrer:

»Jeg er imponeret over din kolde tyrker for

at holde op med at ryge. Du er faktisk alle-

rede i gang med en sundere livsstil – du

ved, at du kan, hvad du vil. Det er en rigtig

god erfaring, du kan bygge videre på nu.«

Positiv udvikling
Den 47-årige er et godt eksempel på den

positive udvikling, Tine Bjerre Christen-

sen sporer hos deltagerne. Der starter

nye træningshold med 8-10 deltagere hver

måned. Og netop på de seneste hold har

deltagerne været vedholdende. Meget få

er faldet fra undervejs. 

»I starten af projektet havde vi her på ste-

det hold, hvor cirka halvdelen af deltager-

ne faldt fra. Der var altid en grund - syg-

dom, flytning o.lign. - men det er alligevel

et kedeligt signal; både i forhold til resten

af holdet og i forhold til evalueringen af

projektet. 

Derfor gør vi os mere umage med at

”screene” folk, inden de starter. Den

første telefoniske kontakt går via den

fysioterapeut, der sammensætter
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Københavns Kommunes tilbud

”Motion og kost på recept” blev etab-

leret som projekt i april 2004. Det fore-

går på fem forskellige fysioterapikli-

nikker i København og har kliniske

diætister som nøglepersoner. De

arbejder sammen med fysioterapeuter,

der står for den fysiske træning. 

Projektet henvender sig til københav-

nere, der har én af de tre sygdomme:

For højt blodtryk, diabetes type 2 eller

forhøjet kolesteroltal. Forløbet stræk-

ker sig over et år med træning i de

første fire måneder og seks til otte

samtaler med en klinisk diætist.  

En af diætisternes opgaver er at ind-

samle data, der bearbejdes af

Syddansk Universitet, og i januar 2005

kom den første statusrapport. Den er

baseret på de 501 deltagere, der star-

tede inden 22. november 2004. På det

tidspunkt havde 137 været gennem

hele trænings- og testforløbet.

Statusrapporten viser blandt andet, at:  

■ 72 pct. af deltagerene har gennem-

ført de første fire måneder

■ To ud af tre deltagere er kvinder

■ Tre ud af fire deltagere er 50 år

eller ældre

■ 42 pct. har type 2 diabetes - heraf er

58 pct. mænd og 34 pct. kvinder

■ 57 pct. har forhøjet kolesterol 

■ 65 pct. har forhøjet blodtryk

Resultater
De foreløbige resultater viser en positiv

udvikling i forhold til deltagernes blod-

tryk, vægt, kondital og kolesteroltal:

■ Konditallene er forbedret med lidt

over 20 pct.

■ Det gennemsnitlige vægttab er godt

tre kilo - dog med vægttab på op til

25 kilo indenfor fire måneder 

■ 60 pct. af deltagerne har et væsent-

ligt fald i blodtryk

■ Deltagerne finder tilbuddet postivt.

De påpeger, at især samtalerne med

diætisterne er vigtige for deres

motivation. Mange er glade for at

starte med små mål. De oplever, at

de netop får overskud til at nå måle-

ne gennem fysisk aktivitet

■ De fleste deltagere ønsker at indgå i

en fast motionsgruppe og – struk-

tur, når tilbuddet er slut. Det be-

kræfter projektmedarbejderne i, at

især udslusningsfasen er afgørende

Projektet foregår på Brønshøj Fysio-

terapi og Træningscenter, Klinik for

Fysioterapi og Træningscenter i

Borgergade, Fysioterapi NordVest,

Amagerbro Klinik for Fysioterapi og

Træningscenter samt Rigshospitalets

Center for Muskelforskning. 

De fem kliniske diætister, der arbejder

i projektet, er ansat af Folkesundhed

København, mens fysioterapeuterne

er ansat på de enkelte klinikker. 

Diætisterne mødes en gang om ugen

til supervision, faglig sparring og erfa-

ringsudveksling.

sp@pttekst.dk ■

Fakta om Motion og kost på recept
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træningshold. Og hun gør lidt mere ud af

at fortælle, hvad det indebærer at deltage.

Folk skal bruge en del tid på projektet.

De skal være indstillede på at arbejde.

Ellers er det omsonst,« siger hun.

En samtale der motiverer
Tine Bjerre Christensen har haft potenti-

elle deltagere til samtale, der endte med

at sige nej tak til tilbuddet. For eksempel

en herre, der tydeligvis var presset af sin

læge:

»Tre fjerdedele af samtalen gik med at

veje: ”vil – vil ikke”. Han havde simpelt-

hen så meget modstand, at der ikke var

noget for mig at gøre«. 

»Man kan skubbe og motivere folk, hvis

de er usikre og vakler mellem fordele og

ulemper. Der er næsten altid argumenter

for og imod vægttab, sundere kostvaner

osv. Folk er som regel meget bevidste om

argumenterne imod. Det er så vores opga-

ve at komme om bag ved modstanden og

hjælpe med at definere alle argumenterne

”for”«, fortsætter hun:

»I den fase er den motiverende samtale

rigtig god. Spørgsmål som: ”Hvad skal

der til for at ændre dit forbrug af fx ost?”

og ”Hvilke fordele og ulemper er der ved

at holde fast i /ændre din vane?” kan

være med til at skabe afklaring hos folk.«

Ifølge Tine Bjerre Christensen er et af

projektets store styrker netop, at diæti-

sterne har god tid til vejledning - den

motiverende samtale er højt prioriteret i

Københavns Kommunes Motion og kost

på recept:

»Det afspejler en erkendelse af, at det kan

tage lang tid at ændre folks vaner. Og at

det store ryk meget vel kan være det

mentale, som måske ikke kan måles og

vejes. I første omgang...«

sp@pttekst.dk ■



Den Motiverende Samtale 
– evidensgrundlaget

Miller og Rollnick definerede den motive-

rende samtale som en ”styrende, patient-

centreret form for rådgivning til at frem-

me adfærdsmæssige ændringer ved at

hjælpe patienten med at afdække dennes

ambivalens i forhold til problemstillingen”

(2). Ud fra tidligere undersøgelser på områ-

det kan det konkluderes, at ”den motive-

rende samtale” er en effektiv metode i

behandlingen af en bred række sygdoms-

områder (3). Samtidig er der brug for eva-

luering af implementering og specifik

anvendelse af metoderne i daglig klinisk

arbejde. Hvad virker og hvordan virker det! 

Denne artikel er lavet på baggrund af et

Ph.D. studie.

Hvad er ”den motiverende 
samtale”?
Vi ved, at der udover Miller & Rollnick er

mange, som har beskæftiget sig med det

at motivere (boks 1). Årsagen til at Miller

& Rollnicks ”den motiverende samtale”

blev valgt i vores studie var ikke fordi den

nødvendigvis er bedst, men fordi det er en

teoretisk gennemarbejdet og velbeskrevet

metode med dokumentation for virkning i

forskellige sammenhænge. Det skyldtes

også en mere pragmatisk tilgang, idet

metoden er den model, som det er forsøgt

at få introduceret til praktiserende læger i

Danmark, bl.a. igennem en vejledning fra

Dansk Selskab for Almen Medicin.

Konceptet blev først afprøvet i behandlin-

gen af alkoholisme af Miller i 1983 (1). I de

efterfølgende år blev teorien i praksis

afprøvet yderligere og blev samlet af Miller

og Rollnick i 1991 i bogen ”Den motiveren-

de samtale” (2), som i 2002 er blevet revi-

deret (4). Miller er professor i psykologi

ved The University of New Mexico.

Rollnick er psykolog i England og leder af

en forskningsenhed ved Institut for Almen

Medicin ved University of Wales. 

Den motiverende samtale er en særlig

måde at hjælpe patienter til at vedkende

og gøre noget ved deres nuværende eller

potentielle problemer. Den motiverende

samtales strategi er at facilitere løsninger

samt øge patientens indre motivation,

således at ændringerne kommer fra pati-

enten selv i stedet for at være blevet

påført udefra. 

Hvad er det så Miller & Rollnick mere

præcist foreslår:

1. Lægen er facilitator

Den motiverende samtale er målrettet

mod at hjælpe klienten med at ”opda-

ge”, erkende problemet og ændre

adfærden mod en løsning. Det er en

stil, en væremåde med patienter, som

desuden indeholder en række meto-

der/værktøjer i samtalen. Det er vig-

tigt at huske, at vi som mennesker

handler i overensstemmelse med vores

egen overbevisning – ikke med

behandlerens. Derfor skal vi flytte pati-

entens overbevisning for at flytte vaner

og dermed konkret adfærd for at få en

vedvarende adfærdsændring.

2. Motivation til ændring skal komme

fra patienten selv, ikke fra behand-

leren

Begrebet ”motiverende samtale” udviklede sig i forbindel-

se med behandling af alkoholikere og blev første gang

beskrevet af Miller i 1983 (1). Erfaringerne blev indarbejdet

i en grundlæggende teori, hvor Miller og Rollnick tilføjede

detaljerede beskrivelser af de kliniske procedurer (2). 
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■ Client-centered therapy, 

af Carl Rogers

■ Health behaviour change, 

af Butler/Mason 

■ Changing for good, 

af Prochaska/Norcross/Diclemente 

■ Improving treatment compliance, 

af Daley/Zuckoff 

■ Partnership in Healthcare, 

af Suchman/Botelho 

■ Self-efficacy. The exercise of control,

af Bandura 

■ The Theory of Planned Behavior, 

af Ajzen 

■ Behavioral and cognitive behavioral

treatments, af Caroll 

■ Intrinsic motivation and Self-deter-

mination in human behaviour, 

af Deci/Ryan 

■ Enhancing motivation for treatment

and change, af Yahne 

■ Building healthcare partnerships by

supporting autonomy, af Williams 

Sune Rubak

Boks 1



Hvad er ”motivation”, det er parathed

til ændring, dvs. større motivation =

større sandsynlighed for at patienten

gør noget.

3. Patientens ambivalens skal

klargøres

Ambivalens vil altså sige, at der er 2 

sider af samme sag, dvs. fordele og

ulemper ved en problemstilling. Piet

Hein siger meget rammende: “Det er

modsigelserne det kommer an på, hvis

vi sagde det samme, kom vi jo ingen

vegne”. Her er det behandlerens opga-

ve at facilitere, at patienten får udtrykt

begge sider af ambivalensen, og samti-

dig guide patienten hen imod en for

patienten acceptabel løsning, som med-

fører forandring. De specifikke meto-

der i den motiverende samtale er

målrettet imod at udløse, klargøre og

løse ambivalensen.

4. Empati og accept udtrykkes

5. Diskrepans i patientens fremstil-

ling af problemet og løsninger

tydeliggøres

6. Parathed til ændring er en 

fluktuerende proces

Modstand mod behandleren i processen

anses ikke som modstand mod ænd-

ring, men som et feedback til behandle-

ren om at modificere strategien.

7. Patientens forventning til evnen til

forandring

Det er afgørende at klienten:

■ Har ejerskab til aftalen om foran-

dring 

■ Har egen tillid til sine evner til at

foretage de tiltag, som nu er aftalt

som løsningsmuligheder 

■ Har fuld tro på, at en succes af et

specifikt mål er opnåelig

Hvad viser tidligere studier?

Et review og en meta-analyse af

”Motivational Interviewing” – ”den moti-

verende samtale” er blevet foretaget (3).

Tre ud af fire studier viste effekt af  ”den

motiverende samtale” uanset sygdomsom-

råde, dvs. ens effekt overfor både psyko-

logiske sygdomsområder fx misbrug som

overfor ”somatiske” sygdomsområder fx

diabetes, overvægt. Ingen studier beskrev

skadelige effekter af ”den motiverende

samtale”.

Omtrent alle studier (94%) anvendte den

individuelle interviewform. Den gennem-

snitlige varighed var 60 min. og 81% af stu-

dier med 60 min. samtale viste effekt. Sam-

tidig viste 64% af studier som anvendte min-

dre end 20 min. på samtalen også effekt.

Sandsynligheden for effekt stiger med

antallet af konsultationer, således viste

40% af studier med én konsultation effekt,

hvorimod 87% af studier med mere end 5

konsultationer viste effekt.

Hvilken betydning havde behandlerens

profession overfor effekten af ”den moti-

verende samtale”

■ 79% af studier med psykologer viste

effekt

■ 83% af studier med læger viste effekt

■ 46% af studier med sygeplejersker, jord-

mødre, diætister viste effekt 

Det kunne se ud som om psykologer og

læger er bedre til at få effekt af metoden.
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Effect measure n Combined effect estimate P-Value (95 CI)

BMI   1140 0,72* (0,33:1,11) 0,0001

HbA1c 243 0,43 (-0,16:1,01) 0,155

T-Chol 1358 0,27* (0,20:0,34) 0,0001

SBT 316 4,22* (0,23:8,99) 0,038

Cig/day 190 1,32 (-0,25:2,88) 0,099

Blod alkohol procent 278 72,92* (46,80:99,04) 0,0001

Serum ethanol concentration 648 14,64* (13,73:15,55) 0,0001

Boks 2
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Imidlertid er antallet af studier med andre

faggrupper beskedent, og de pågældende

studier har valgt studiebetingelser og pati-

entgrupper som på forhånd kunne siges

at være sværere at opnå effekt på, fx.

rygestop ved gravide stofmisbrugende

mødre med 3 måneders opfølgning. Det

betyder dog ikke, at jeg vil konkludere at

andre faggrupper end læger og psykolo-

ger ikke kan anvende metoden, men deri-

mod at det er vigtigt, at holde sig for øje

hvilke rammer, man sætter for ”den moti-

verende samtale”.

Meta-analysen (3) (boks 2) viste, at der

var signifikant effekt på Body Mass Index

(BMI), total blod cholesterol, systolisk

blodtryk, blod alkohol procent (BAC) og

for serum ethanol concentration (SEC),

men ikke for cigaretter pr. dag eller for

HbA1c. Effekten vurderes klinisk relevant

for BMI, systolisk blodtryk og for

BAC/SEC. Derimod er et fald i total blod

cholesterol på 0,27mM i sig selv måske

ikke specielt interessant, men set i for-

hold til hvor i studieprocessen man befin-

der sig, vil det kunne tolkes som et signal

på en start af ændringsprocessen.

Vi kan således ud fra tidligere undersøgel-

ser på området konkludere, at ”den moti-

verende samtale” er en effektiv metode i

behandlingen af en bred række sygdoms-

områder (3). Samtidig er der brug for eva-

luering af implementering og specifik

anvendelse af metoderne i daglig klinisk

arbejde. Hvad virker og hvordan virker

det!

Hvad har dette Ph.D studie
undersøgt (5)?
Effekten af et kursus i ”den motiverende

samtale” til praktiserende læger blev

testet i forhold til Type 2 diabetes patien-

ter. Denne effekt blev splittet op i delmål,

som afspejlede de steder i processen,

hvor der skulle ske forandring for at opnå

effekt (ses i boks 3). 

Ud fra vores gennemgang af de tidligere

studier (3), opnåede vi erfaringer med,

hvad der påvirker effekten af ”den motive-

rende samtale”. Vi undersøgte på hvilken

måde et kursus i ”den motiverende samta-

le” påvirker de praktiserende lægers pro-

fessionelle adfærd. Ville de praktiserende

læger efter et kursus i ”den motiverende

samtale” finde, at metoderne er anvendeli-

ge og mulige at integrere i deres kliniske

arbejde i almen praksis? Hvad ville det

betyde for Type 2 diabetes patienterne? 

Kunne det medføre:

■ Øget parathed til at ændre livsstil?

■ Faktuelle ændringer i livsstil og

adfærd?

■ Øget overbevisning og forståelse af

Type 2 diabetes sygdommen?

■ En bedret risikoprofil, dvs. bedring af

fx blodsukker o. lign.?

Hvad viser det nuværende Ph.D
studie efter 1 år (5)?
De praktiserende læger som har deltaget

på et kursus i ”den motiverende samtale”

angav, at de brugte metoden mere end

kontrolgruppen. Et overvejende flertal af

læger angav at anvende minimum ét af

redskaberne i ”den motiverende samtale”

efter kurset. Lægerne fandt, at det var

muligt at omstille sig til metoden, at den

ikke var mere tidskrævende end de

nuværende fremgangsmåder i konsultati-

onen, og at patient-læge forholdet blev for-

bedret. Således ser et kursus i ”den moti-

verende samtale” ud til at kunne påvirke

praktiserende lægers adfærd.

Patienter i den gruppe, hvor ”den motive-

rende samtale” blev anvendt, var mere

motiverede til at ændre adfærd, og angav

i større omfang at modtage rådgivning om

diæt, fysisk aktivitet og selv-kontrol af

deres Type 2 diabetes. Denne gruppe

patienter blev mere opmærksomme på

selv-kontrol og på at forebygge komplika-

tioner til Type 2 diabetes. Efter 1 års

opfølgning kunne der dog endnu ikke

påvises ændringer i patienternes risiko-

profil, fx rygevaner, fysisk aktivitet, lipid-

profil eller HbA1c. 

Implementering af en metode som denne

kræver tid for at bevise effekt helt ned på

den enkelte patients niveau. Dette skyl-

des, at studieperioden indeholder alle del-

elementer af processen fra uddannelse til

opnåelse af effektmål:

■ Lægerne uddannes, trænes og omstil-

les til ”den motiverende samtale” 

■ Herefter skal lægerne aktivt begynde at

bruge ”den motiverende samtale” med

patienterne

■ Patienterne skal herefter bringes til at

overveje adfærdsændringer

■ Endelig skal adfærdsændringer betyde

ændring af risikoprofil for den enkelte

patient fx bedring af HbA1c eller systo-

lisk blodtryk

Studiet er en del af et større studie,

ADDITION-studiet, som indeholder lang-

tidsopfølgning på indtil 5 år med mulig-

hed for at monitorere eventuelle ændrin-

ger i effekt (6). Status for patienterne

efter 2 års opfølgning er netop ved at blive

opgjort.

At ting tager tid understøttes af de tidlige-

re studier, som påviste effekt. Studierne

er gennemført af praktiserende læger, og

D I Æ T I S T E N  N R . 7 6  -  2 0 0 5

Kursus i “Motivational interviewing”

Ændret professionel adfærd ved de
praktiserende læger

Anvendelse af metoden på patienter

Ændret patient holdning til livsstil

Ændret patient adfærd

Ændret patient risikoprofil

S
ID

E
  

D
E

N
 M

O
T

IV
E

R
E

N
D

E
 S

A
M

T
A

L
E

 –
 E

V
ID

E
N

S
G

R
U

N
D

L
A

G
E

T

10

Boks 3

➧
➧

➧
➧

➧



D I Æ T I S T E N  N R . 7 6  -  2 0 0 5

er foretaget med 1 års opfølgning (7-10).

Her var lægerne netop trænede og be-

kendte med metoden ”den motiverende

samtale” før studiestart, hvorved studier-

ne fokuserede på effekt på patientniveau.

Hermed kunne der opnås effekt indenfor

1 år. Samtidig er det for nyligt dokumente-

ret, at psykologiske interventionsmetoder

som fx ”den motiverende samtale” har

effekt i patientbehandlingen (11,12). 

En af de vigtigste erfaringer fra tidligere

studier og nuværende studie er betydnin-

gen af, at det fremover nøje præciseres

hvilke metoder der forventes anvendt,

samt at der foretages en objektiv vurde-

ring af adherence til de metoder. Dermed

kan der komme mere specifikke anbefa-

linger om metoden, “gør således – og så

vil du opnå effekt”.

sr@alm.au.dk ■
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Måltidsmønster til type 2 diabetikere

Under mit studium på JCVU – klinisk

diætetik har jeg læst om, og er blevet

undervist i bl.a. måltidsmønsterets betyd-

ning i diætbehandlingen af forskellige

patienttyper, f.eks. type 2 diabetikere.

Trods klare anbefalinger i diætisternes

rammeplan (1), er det min opfattelse, at

der hersker uenighed om hvilket måltids-

mønster, der er anbefalelsesværdigt til

netop disse patienter (2). Oplevelser fra

klinikken, har kun bekræftet mig i denne

opfattelse. Jeg synes derfor, det er rele-

vant at undersøge det videnskabelige evi-

densgrundlag mht. måltidsmønsterets

betydning i diætbehandling af T2DM.

Følgende er et uddrag af min stand-

punktsopgave skrevet i februar 2005.

Rammer for undersøgelsen
I opgaven vurderer jeg måltidsmønsterets

betydning ift. glykæmisk regulation og

fastelipider (totalcholesterol, LDL, TG og

HDL). Ved vurdering af glykæmisk regu-

lation ift. måltidsmønster undersøger jeg

værdier af faste blodglukose (FBG), præ-

og postprandiel BG, absolut BG samt

HbA1c. Sidstnævnte er en indikator for

det gennemsnitlige BG-niveau i en forud-

gående periode på 3-4 måneder, og vil der-

for kun være relevant som beskrivelse af

deltagergruppen før intervention - og i

studier af længere varighed. 

Karakteristika ved T2DM
Prævalens af T2DM i Danmark: Ca. 3%

svarende til omkring 150.000 er diagnosti-

ceret med sygdommen. Der anslås at

være ligeså mange med en ikke-diagnosti-

ceret T2DM (3). Sygdommen er ofte

karakteriseret ved dårlig glykæmisk regu-

lation. Der ses ofte hyperglykæmi på man-

ge tidspunkter af døgnet. Desuden ses

ofte dyslipidæmi, og hypertension. Disse

3 karakteristika forværres alle af en ofte

forekommende overvægt (3). I Danmark

menes 80% af T2DM at være overvægtige

eller adipøse (3). 

Forebyggelse af følgesygdomme
Hastigheden hvormed de frygtede følge-

sygdomme udvikles er vidt forskellig. Det

er vist, at behandling af hyperglykæmi og

dyslipidæmi kan hæmme udvikling af

komplikationer i øjne, nyrer og nerver (3)

og f.eks. hjertetilfælde og myokardiein-

farkt (4). Jeg anser det derfor for væsent-

ligt at finde ud af om måltidsmønsteret

har indflydelse på diabetikerens BG- og

lipidprofil. Det er vigtigt at behandlingen,

både diætetisk og medicinsk tager sigte

på netop forebyggelse af senkomplikatio-

ner.

Hvad
handler
opgaven
ikke om?
Undersøgelsen

skelner ikke mel-

lem, om deltager-

ne i undersøgelsen

er normalvægtige,

overvægtige eller adipøse.

Dette velvidende, at adipøse tit er

udtalt insulinresistente og i starten af syg-

domsforløbet ofte har en øget, men util-

strækkelig insulinproduktion (3).

Anbefalinger for måltidsmønster og udar-

bejdelse af realistiske diætplaner ses ikke

i lyset af ønske om vægttab, men udeluk-

kende diætbehandling af T2DM.

Sammenhæng mellem måltidsmønster og

vægttab vil jeg med glæde behandle i en

anden rapport.

Danske anbefalinger af 
måltidsmønster
Rammeplanen fra FaKD (1) fra 2001 hen-

Hvad er det, vi siger til vore patienter med type 2 diabe-

tes (T2DM)? Er det en standard sang med et vers om ”6

måltider om dagen – så skal dit blodsukker nok rette

sig”? Hvad siger anbefalingerne? Er der evidens for at

anbefale dette måltidsmønster til alle, uden hensyntagen

til patientens egne ønsker, vaner og blodsukkerprofil? 
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viser til både danske, europæiske og ame-

rikanske anbefalinger. I forbindelse med

måltidsmønster tilråder rammeplanen 3

hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider dag-

ligt. Behandlervejledning fra Diabetes-

foreningen (5) fra 2003 anbefaler ligele-

des 3 hovedmåltider og 2-3 relativt store

mellemmåltider dagligt. Der nævnes, at

anbefalinger for T1DM og T2DM er ens.

Ugeskrift for læger (6) tilråder alle diabe-

tikere et regelmæssigt måltidsmønster,

men nævner specifikt kun anbefalingen:

”5-6 måltider dagligt” - til diabetikere i

insulinbehandling. 

Medicinsk Kompendium (3) angiver, at

diætbehandling indebærer at motivere

patienten til at spise regelmæssigt og hyp-

pigt (3 hovedmåltider og 2-3 mellemmålti-

der dagligt). 

Der arbejdes i øjeblikket på nye opdatere-

de anbefalinger til dansk diabeteskost.

Europæiske og amerikanske
anbefalinger
DNSG nævner (7), at der ikke er nogen

faste rekommandationer for det optimale

måltidsmønster for T2DM, som ikke er i

insulinbehandling. Det nævnes, at de fle-

ste vil spise 3 hoved- og 3 mellemmåltider,

men at individuelle præferencer og for-

skellige behandlingsformer vil være

afgørende for valg af måltidsmønster.

ADA skriver om måltidsmønster (8), at

det bør være individuelle præferencer, der

er afgørende for, om den ikke insulinbe-

handlede T2DM spiser enten 3 måltider

dagligt eller mindre måltider og mellem-

måltider. 

Undersøgelser af måltids-
mønsterets betydning

Der er lavet en del undersøgelser, for

at afdække om måltidsfrekvens

har betydning for glykæmisk

regulation og indvirkning

på fastelipider. Disse

undersøgelser er

bl.a. lavet på

raske men-

nesker

(9-17),

menne-

sker

med

hyperlipi-

dæmi (18, 19) og

personer med diabetes mellitus

(20-27).  Der ses en overvejende positiv

sammenhæng mellem øget måltidsfrekvens

og lavere fastelipider hos raske.

Sammenhæng mellem øget måltidsfre-

kvens og glykæmisk regulation er ikke

overbevisende, men der er dog tendens til

at undersøgelserne peger i dén retning.

Undersøgelser foretaget på hyperlipi-

dæmiske personer viser en signifikant

sammenhæng mellem øget måltidsfre-

kvens og lavere fastelipider.

Ændret metabolisme ved T2DM
Eftersom T2DM er karakteriseret af en

abnorm kulhydrat-, protein- og fedtmeta-

bolisme (3), mener jeg ikke, at man uden

videre kan overføre resultater fra under-

søgelser på raske og hyperlipidæmiske

mennesker til T2DM. Pga. insulinresisten-

sen ses der f.eks. en øget lipolyse af TG i

fedtvævet, hvorfor koncentrationen af

FFA i blodet er øget. Samtidig ses leveren

at øge produktionen af TG og VLDL (3).

Hos raske under faste foregår der også

lipolyse, og der ses en lavere koncentrati-

on af VLDL. VLDL er væsentligt forhøjet

ved T2DM – nogle gange både under

faste og ved fødeindtagelse.

Og så lidt historie…
Der er forsket i sammenhæng mellem

måltidsmønster og glykæmisk regulation

ved diabetikere i mange år. Allerede i

1933 lavede Arthur Ellis et studie (20),

der skulle undersøge om diabetikere fik

en forbedret glukosetolerance, hvis de fik

tilført glukose og insulin hver time i døg-

net. Undersøgelsen blev lavet med flyden-

de ernæring, og vi kan med vore dages

diagnosekriterier ikke med sikkerhed

sige hvilken type diabetes deltagerne hav-

de – vi ved kun, at de var i insulinbehand-

ling. 

”Whole food”- studier på T2DM
Kun undersøgelser lavet med ”rigtig mad”

– whole food – er medtaget i opgaven, (se

boks 1).

Så vidt vides, er der foretaget 6 kontrolle-

rede kliniske forsøg og 1 retrospektiv

undersøgelse (24), der søger at belyse

sammenhængen mellem måltidsmønster

og T2DM. De kliniske forsøg varer hhv.

ca. 1 døgn, 2 og 4 uger (21-23, 25-27). Det

vil være af stor betydning i behandlingen

af T2DM, hvis der kan påvises en sam-

menhæng mellem måltidsmønster og gly-

kæmisk regulation samt en forbedret

lipidprofil.

Diskvalificeret undersøgelse
Wolevers retrospektive undersøgelse (24)

har et uigennemskueligt design. Data er
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taget ud af en større sammenhæng, og

bliver behandlet elektronisk på en sådan

måde, at der er stor risiko for bias. Jeg

vælger derfor at lade undersøgelsen udgå

af grundlaget for konklusion.

Eventuelle spørgsmålstegn 
ved studierne
Målinger: Ved alle studier oplyses læseren

om, hvilke målemetoder de har brugt til

deres analyser. Nogle har målt BG ud fra

hhv. plasma, serum eller fuldblod. Alle

målinger vil give forskellige resultater

afhængig af, hvilken metode der er brugt,

på hvilket laboratorium den er foretaget

og om det er arterielt, venøst eller kapil-

lært blod, der er analyseret. HbA1c kan

også måles på forskellige måder.

Hovedsagen er, at studierne har brugt

samme målemetoder hele studiet igen-

nem. Målinger kan vurderes i forhold til

hinanden inden for samme studie.

Forholdsmæssige ligheder eller forskelle

kan vurderes studierne imellem. 

Behandling: Deltagernes behandlingsform

er ikke ens i studierne. Nogle er diætbe-

handlede, andre er hhv. i tablet- eller insu-

linbehandling. Det vigtigste er dog, at

samtlige følger deres vanlige medicine-

ring gennem samtlige studier.

Delkonklusion
Gennemgangen af studierne viser, at der i

visse studier kan påvises en akut bedre

glykæmisk regulation ved øget måltidsfre-

kvens. Ét studie viser det modsatte, og de

to længstvarende studier viser, at der

ingen forskel er. Studierne viser overord-

net ingen sammenhæng mellem måltids-

mønster og fastelipider. Jeg vil tillade mig

at konkludere, at der ud fra disse under-

søgelser ikke kan anbefales ét måltids-

mønster frem for et andet. Valg af måltids-

mønster må være type 2 diabetikerens

egen afgørelse.

Hvad giver en T2DM 
livskvalitet?
En undersøgelse fra Tyskland (28) lavet

for at undersøge virkningen af et oralt an-

tidiabetikum, undersøgte samtidig betyd-

ning af måltidsmønster i forhold til livs-

kvalitet. Studiet omfattede 5985 T2DM og

varede i 6 1/2 uge. Studiet viser, at 80%

oplevede det som øget livskvalitet, hvis de

uden frygt for hypoglykæmi kan springe

måltider over. Selv om denne undersøgel-

se ligger lidt uden for emnet, synes jeg,

det er relevant at vide, at det kan have

stor indflydelse på diabetikerens livskvali-
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Beebe et al (21) 10-15 % højere ved Forhøjet i længere - -

26 timers us. 6 måltider end  ved  tid ved 6 måltider

3 vs. 6 måltider 3 i løbet af dagen. contra 3

3 forsk. måltidsmønstre Ens i løbet af natten

Jenkins et al (22) Signifikant lavest Mindst ved - -

9 1/2 times us. ved 13 måltider 13 måltider

4 vs. 13 måltider

Bertelsen et al (23) Ingen forskel Mindst ved - -

8 timers us. 6 måltider

2 vs. 6 måltider

Segura et al (25) Ingen forskel AUC: Signifikant - -

12 timers us. mindst ved 

3 vs. 6, 9 og 12 måltider 12 måltider

Thomsen et al (26) Ingen forskel Ingen forskel Ingen forskel

2 ugers us. (målt som HbA1c)

3 vs. 8 måltider

Arnold et al (27) Ingen forskel Ingen forskel Ingen forskel Ingen forskel

4 ugers us. (målt som HbA1c)

3 vs. 9 måltider

Ens totalchol, LDL
og TG. Fald i HDL
ved 8 måltider 

Studier Absolut BG Postprandiel BG Faste BG Faste lipider

Boks 1. Oversigt over studierne



tet, hvilket måltidsmønster, diætisten

anbefaler.

Men, men, men ….
Kan det lade sig gøre at dække sit energi-

behov ved at spise 3 måltider dagligt, og

samtidig efterleve anbefalingerne for

energi- og fedtsyrefordeling? Hvad med

indtag af frugt og grønt? (1) Bliver det

ikke meget store mængder af gangen?

Her er et forslag til, hvordan det kan lade

sig gøre….

Overvejelser
3 måltider om dagen kræver selvfølgelig

en vis appetit ved hvert måltid. Men jeg

tror bestemt ikke, det er urealistisk, at

der findes en del patienter, der kan spise

sig igennem nedenstående plan (boks 2).

Diabetikeren kan i samråd med diætisten

finde frem til, hvilket måltidsmønster, der

passer bedst ind i den enkeltes hverdag.

Denne beslutning kan tages f.eks. på bag-

grund af egne BG- målinger, medicinsk

behandling, appetit og personlige præfe-

rencer. Det valgte måltidsmønster skal

naturligvis kunne overholde den anbefale-

de energifordeling (1). 

Konklusion
På baggrund af ovenstående må jeg kon-

kludere, at der i øjeblikket ikke er evidens

for at anbefale hyppige måltider til samtli-

ge patienter med T2DM. Der kan ikke

påvises signifikant sammenhæng mellem

måltidsmønster og glykæmisk regulation

og koncentration af fastelipider hos

T2DM. Jeg mener derfor ikke, at vi bør

anbefale ét måltidsmønster frem for et

andet.

Faglige refleksioner
Hvad er det, vi som kliniske diætister

ønsker at bruge vores viden til? Er det et

universalredskab, hvor alle patienter skal

presses ind i samme form? Eller vil vi bru-

ge vores viden til gavn for patienterne?

Jonglere - professionelt og elegant - så

patienterne oplever en større frihed? Er

det ikke lige præcis dét, der ligger i vores

force: Individuel diætvejledning…

Hele originalopgaven fås ved henvendelse

til Ruth Jessen på nedenstående mail-

adresse.

skrubben@paradis.dk ■
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■ Ruth Holm Jessen, 33 år 

■ Klinisk diætist fra 1. juli 2005

■ Økonomauddannet 

■ Erfaring med udvikling af varm

gelékost, berigede supper m.m.

■ 9 års erfaring som selvstændig

erhvervsdrivende

■ Vejleder på Slankedoktoren.dk

Søger job som klinisk diætist NU

Diætplanforslag - Diabetes 9000 kJ Måltidsfordeling

Morgen 2 dl havregryn m. 15 g rosiner og 15 g nødder 30%
2 dl skummetmælk
2/2 sk. rugbrød med 
1 sk. magert kødpålæg og 
1 sk. ost 30+ og lidt grønt
te/ kaffe

Frokost 3/2 sk. rugbrød med 30%
fiskepålæg, magert kødpålæg og 150 g grønt
f.eks. 60 g makrel i tomat, 1 sk. hamburgerryg, 
8 g mayonnaise og tomat, agurk, gulerod, asparges
1/2 sk. grovbrød med 
1 sk. ost og 1-2 tsk. marmelade
1 glas skummet/ kærnemælk 
1 stk. frugt
te/ kaffe/ vand

Aften 150 g (rå vægt), fisk, fjerkræ el. magert kød 40%
5 kartofler (på str. med et æg) 
el. 75 g ris/ pasta (rå vægt)
ca. 200 g grønsager
evt. 1 dl mager sauce
1/1 sk. grovbrød
1 stk. frugt
vand

Boks 2. Diætplan 3 måltider dagligt
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Sænk dit kolesteroltal

Becel pro·activ nu også som mælkedrik og yoghurt.

Becel pro·activ – for dig der vil sænke dit kolesteroltal.

Becel pro·activ bør anvendes som del af en sund kost, med et regelmæssigt forbrug af
frugt og grønt. Udfra et ernæringsmæssigt synspunkt er produktet måske ikke egnet til
visse personer (gravide og ammende kvinder samt til børn under 5 år). Tal med din læge
hvis du tager kolesterolsænkende medicin.

www.becel.dk

Becel pro·activ indeholder plantesteroler, der effektivt sænker kolesteroltallet.Videnskabelige undersøgelser har vist,

at plantesteroler hæmmer optagelsen af kolesterol i kroppen og medvirker til en naturlig sænkning af kolesteroltallet.

Et markant lavere kolesteroltal opnås ved indtagelse af 3 daglige portioner. 1 portion Becel pro·activ svarer til 1 glas 

mælkedrik, 1 bæger yoghurt eller 2 tsk smørbart plantefedtstof. Indtag Becel pro·activ sammen med sund 

kost og medicin, og du kan forvente et ekstra godt resultat, når du 

skal sænke kolesteroltallet. Mere end 4 portioner per dag 

giver ingen yderligere effekt.



Med udgangen af 2002 var antallet af del-

tagere stort nok til, at det giver mening at

beregne indtag af næringsstoffer og vur-

dere kostens kvalitet for specifikke grup-

per opdelt efter køn og alder. 

Resultaterne er publiceret i rapporten

”Danskernes kostvaner 2000-2002.

Hovedresultater” (1), der har karakter af

et opslagsværk med omfattende tabelma-

teriale. I rapporten er hovedvægten lagt

på at præsentere resultater og tilhørende

vurdering af indtaget af energi og

næringsstoffer. Den ernæringsmæssige

vurdering er baseret på den seneste udga-

ve af de nordiske næringsstofanbefalin-

ger, NNR 2004 (2). Stikprøven omfatter

4120 repræsentativt udvalgte personer af

begge køn i alderen 4-75 år. Deltagerne

har registreret deres kost i en uge.

Delresultater fra undersøgelsen er tidlige-

re publiceret (3, 4). Denne artikel gengi-

ver de vigtigste resultater og konklusio-

ner.

Makronæringsstoffer
Næringsstofanbefalingerne lægger stor

vægt på kostens fordeling af energigiven-

de næringsstoffer. Det betones, at fedtind-

holdet i kosten skal reduceres, og at det

skal ske ved først og fremmest at nedsæt-

te indtaget af mættede fedtsyrer og trans-

fedtsyrer. Målet er et gennemsnit for

befolkningen på 30% af energien fra fedt

og ca. 10% fra mættede fedtsyrer plus

transfedtsyrer. Energiprocenterne skal

beregnes uden energibidrag fra alkohol.

Det overordnede billede fremgår af tabel

1. For den voksne befolkning er energian-

delen fra fedt faldet fra 44% i 1985 over

39% (1995) til 35% i denne undersøgelse.

Børns indtag af fedt er også faldet fra 35

E% i 1995 til nu 33 E%. Det går altså i den

rigtige retning, om end der er et stykke

vej endnu før målsætningen er opfyldt. 

Det ser mindre positivt ud for mættet fedt

og transfedtsyrer. Her er tallene for vok-

senbefolkningen ca. 19, 17 og 16 E% i hen-

holdsvis 1985, 1995 og 2000-02, og for bør-

nene 17 E% i 1995 mod nu 15 E%. Ser vi

separat på transfedtsyrerne, så er deres

andel faldet fra 1,2 E% i 1995 til det halve i

2000-02. Indholdet af transfedtsyrer blev

ikke opgjort i 1985. 

Danskernes kostvaner 2000-2002 
– hvordan er den ernæringsmæssige kvalitet?
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I de to tidligere landsdækkende kostundersøgelser er

dataindsamlingen gennemført inden for en kortere 

periode. Fra år 2000 er processen omlagt til en løbende

indsamling af oplysninger om den danske befolknings

indtag af mad og drikke.

Af Niels Lyhne, Seniorrådgiver, Danmarks Fødevareforskning

Niels Lyhne

Tabel 1. Kostens energifordeling (n = 4120). Procent af energien (E%) fra fedt, fedtsyrer, total kulhydrat (tilgængeligt kulhydrat plus kostfiber), tilsat sukker
og protein. Alkohol er ikke inkluderet i beregningerne. Gennemsnit, spredning og percentiler samt anbefalet energifordeling (NNR 2004).

NNR 2004Percentiler

Fedt

- mættet inkl. trans

- monoumættet

- polyumættet

Kulhydrat, total

- tilsat sukker

Protein

Spred- 
ning

Gennem-
snit

Populations-
mål

Variations-
bredde

Median 10 90

34 5,4 34 27 41 25-35 30

16 2,9 16 11 19 -00 10

12 2,1 12 9 15 10-15 10-15

5 0,9 5 4 6 5-10 5-10

51 5,8 51 43 58 50-60 55

10 5,8 9 4 18 0-10 ≤10

15 2,4 15 12 18 10-20 15



Hovedkilden til mættede fedtsyrer og

transfedtsyrer er mælkefedt, som har en

unik fedtsyresammensætning med

omkring 70% af fedtsyrerne i denne kate-

gori. Hvis kostens fedtsyresammensæt-

ning skal bringes i overensstemmelse

med det anbefalede, er det uomgængeligt,

at indtaget af mælkefedt må nedsættes

betydeligt. Gennemsnitsindtaget af mæl-

kefedt er 27 g pr. dag. Beregninger viser,

at indtaget skal reduceres til mindre end

det halve, før det er muligt at nå det anbe-

falede niveau på 10 E% fra mættede fedtsy-

rer plus transfedtsyrer.

Denne store reduktion kan kun ske ved at

forbruget af mælkeprodukter omlægges

til de magreste typer og ved at smør og

blandingsprodukter begrænses til et mini-

mum. Der er også god grund til at være

tilbageholdende med ost. Det er vigtigt at

understrege, at mælk er en betydnings-

fuld kilde til en hel del vigtige vitaminer

og mineraler. Det er derfor ingen løsning

på problemerne med fedtsyresammensæt-

ningen at undlade at drikke mælk.

Forbruget kan holdes på det nuværende

niveau, blot man skifter til de magre vari-

anter.

Indtaget af mono- og polyumættede fedt-

syrer er en smule i underkanten af de

anbefalede niveauer. Men ved den drasti-

ske reduktion i indtaget af mælkefedt,

som er beskrevet ovenfor, vil det være

nødvendigt med en mindre øgning i for-

bruget af umættede olier, bløde margari-

ner eller andre fødevarer med umættet

fedtsyresammensætning, hvis fedtenergi-

procenten ikke skal falde til et urealistisk

lavt niveau. På denne måde vil energian-

delene for mono- og polyumættede fedtsy-

rer blive løftet.

Faldet i fedtets andel af energiindtaget

gennem årerne modsvares af en stigning i

kulhydrat. Energiprocenten for voksne er

øget fra 42% via 46% til 50% viser de tre

undersøgelser. Andelen fra tilsat sukker

har ligget stabilt på 9 E% i alle undersøgel-

serne. Tilsat sukker i børns kost har hel-

ler ikke ændret sig siden 1995. Dengang

som nu spiser børn en kost med 14% af

energien fra tilsat sukker, mens det totale

kulhydratbidrag er steget fra 51 E% til 53

E%. Kostfiberindholdet er steget fra 2,0

(1995) til 2,2 g/MJ i denne undersøgelse.

Det anbefales, at kosten indeholder højst

10 E% tilsat sukker og ca. 3 g kostfiber pr.

MJ, så selv om udviklingen går i den rigti-

ge retning er kosten fortsat for sød og

indeholder for lidt kostfiber. Det er stadig

knap halvdelen af de voksne og 3/4 af alle

børn som spiser mere sukker end anbefa-

let. Det høje sukkerkonsum indebærer en

risiko for at mange børn ikke indtager til-

strækkeligt af visse vitaminer og minera-

ler (5). Hvis den gennemsnitlige kulhy-

dratenergiprocent skal løftes til det anbe-

falede niveau på 55 E% og sukkerandelen

holdes under 10 E% for alle, vil det kræve

betydelige kostomlægninger i retning af

øget konsum af kornprodukter og mere

frugt og grønt.

Proteinindholdet i kosten er 15 E% i over-

ensstemmelse med det anbefalede niveau.

Praktisk taget hele forbruget af alkohol

ligger hos voksenbefolkningen. Den gen-

nemsnitlige andel ligger på 6% af energien

for aldersgruppen 18-75 år, men indtaget

er meget skævt fordelt. Halvdelen af

både kvinder og mænd har rapporte-

ret et indtag, der er større end de

anbefalede øvre grænser på

henholdsvis 10 og 20 g/dag

(2). I forhold til

Sundhedsstyrelsens 

genstandsgrænser på 14 og 21 for hen-

holdsvis kvinder og mænd (1 genstand =

12 g ren alkohol) er det kun 15% af kvin-

derne og 25% af mændene, som indtager

for meget.

Kvinders kost indeholder i gennemsnit 8 g

salt og mænds 10,5 g pr. dag. Det er

noget i overkanten i forhold til anbefalede

niveauer på henholdsvis 6 og 7 g/dag.

Det virkelige indtag af salt er antageligt

højere, fordi det salt som tilsættes ved

middagsbordet ikke indgår i opgørelsen. I

praksis vil en saltreduktion ikke kunne

gennemføres uden en betydelig nedsæt-

telse af saltindholdet i en lang række hel-

og halvfabrikata. Det er især brød og

kødprodukter, som bidrager meget til salt-

indtaget.

Vitaminer og mineraler
Næringsstoftætheden i gennemsnitskosten

er steget eller uændret for mange af mikro-

næringsstofferne (tabel 2). Indholdet af

vitamin E er faldet omkring 5%, men det er

indholdet af polyumættet fedt også, således

at ratio er uændret 0,6. En tilsyneladende

stor nedgang i A-vitaminindhold skyldes, at

omregningen fra β-caroten til retinolækvi-

valenter er ændret fra 1/6 til 1/12 (2). For

riboflavin, vitamin B12 og fosfor er indtage-
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ne så høje i forhold til de anbefalede ind-

tag, at nedgangen er uden ernæringsmæs-

sig betydning. Vurderingen af vitamin- og

mineralindholdet i den danske kost adskil-

ler sig derfor ikke særlig meget fra den

seneste vurdering (6).

Indholdet i kosten er rigeligt for følgende

mikronæringsstoffer: Vitamin A, riboflavin,

niacin, vitamin B12, calcium og fosfor samt

jod, som er ny i denne kategori. En stig-

ning i mælks indhold af jod og jodberigelse

af salt forklarer, at jodindholdet i kosten nu

er rigeligt. Når det relative indhold

(næringsstoftætheden) er højt, så betyder

det, at alle som spiser tilstrækkeligt af

maden til at deres energibehov dækkes,

også får rigeligt af mikronæringsstofferne.

Kosten har et acceptabelt indhold af vita-

min E, thiamin, vitamin B6, folat, vitamin

C, magnesium, zink, selen og kalium.

Indholdet af C-vitamin er steget 50%, men

da anbefalingen også er hævet, er det

rimeligt at bibeholde vitaminet i denne

kategori. Her gælder samme princip som

nævnt ovenfor, nemlig at hvis energibeho-

vet opfyldes, så vil indtaget af næringsstof-

ferne også være tilstrækkeligt. Hvis der

yderligere spares på tomme kalorier fra

blandt andet slik, søde drikkevarer og

alkohol, vil indtaget af vitaminer og mine-

raler blive større. Dermed nedsættes risi-

koen for, at behovet ikke dækkes. Det

gælder især for de personer, som ikke spi-

ser særlig meget mad.

Kun for vitamin D og jern er der en reel

risiko for, at betydelige dele af befolknin-

gen ikke får opfyldt deres behov, selv om

de spiser sundt og får dækket deres ener-

gibehov.

Indtaget af vitamin D ligger på et uændret

lavt niveau sammenlignet med tidligere

resultater. Men sammenholdt med at det

anbefalede indtag er hævet med en ekstra

sikkerhedsmargin på 50% fra 5 til 7,5 µg/dag

(2), kan kosten opfattes som værende

mere utilstrækkelig end tidligere – dog

uden at befolkningens D-vitaminstatus

behøver at være ændret. Kostens indhold

af vitamin D kan sættes op ved at øge

konsumet af fed fisk, som er eneste 

D-vitaminkilde af betydning. Dette er
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Næringsstof Gennemsnit pr. 10. MJ Ændring
1995-2002

1995 2002-02 NNR 2004 %

Vitamin A 

Vitamin D 

Vitamin E 

Thiamin 

Riboflavin

Niacin     

Vitamin B6

Folat        

Vitamin B12

Vitamin C  

Calcium    

Fosfor 

Magnesium 

Jern            

Zink            

Jod             

Selen

Kalium

RE

µg

α-TE

mg

mg 

NE

mg

µg

µg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

µg

g

1490

3,2

8,1

1,3

1,9

30   

1,5

280   

6,2

79   

1060   

1540   

340   

10,4

12,3

83   

39

3,4

Tabel 2. Næringsstoftæthed i gennemsnitskosten 1995 (n = 3098) og 2000-2002 (n = 4120) samt anbefalede niveauer ved planlægning af kost til grupper
med heterogen sammensætning (NNR 2004).

-23

+10

-5

+2

-3

+1

+6

+20

-12

+48

+5

-4

+10

+3

-5

+154

+2

+10

1150   

3,5

7,7

1,3

1,8

31   

1,6

340   

5,4

117   

1120   

1490   

375   

10,7

11,7

210   

40

3,7

800   

10   

9   

1,2

1,4

16   

1,3

450   

2   

80   

1000   

800   

350   

16   

11   

170   

40

3,5



imidlertid ikke tilstrækkeligt. Andre

muligheder for at løfte indtaget til det

anbefalede niveau er at tage levertran

eller andre kosttilskud. Men hvis man

skal hæve niveauet for hele befolkningen,

kan en berigelse med vitamin D af en

eller flere fødevarer komme på tale.

Utilstrækkelig D-vitaminstatus er udbredt

i Danmark ikke mindst i ældrebefolknin-

gen og blandt indvandrere (7).

Kostens indhold af jern er i gennemsnit

knap 11 mg pr. 10 MJ – et niveau, der er

tilstrækkeligt til at dække behovet hos

voksne mænd og hos kvinder uden for

den fødedygtige alder. For mange kvinder

i den fertile alder er jernindtaget imidler-

tid ikke tilstrækkeligt til at dække de øge-

de behov, der følger med menstruation og

graviditet, og jernmangel i denne gruppe

af befolkningen er udbredt. Omkring 40%

har små eller udtømte jerndepoter og

mindst 3-4% har jernmangelanæmi (8).

For denne gruppe kan risikoen for at

udvikle mangel nedsættes ved at føl-

ge de retningslinier, som er givet

for at øge indhold og biotilgænge-

lighed af jern i kosten generelt og i

det enkelte måltid (2, 6, 8). Konstateret

jernmangel afhjælpes med jerntilskud.

Konklusion
Vi spiser en mere mager kost end i 1995,

men der er stadig grund til at fremhæve

nødvendigheden af at reducere indtaget af

fedt. Specielt skal der fokuseres på fede

mejeriprodukter, hårde margariner og

fedt kød. På den positive side tæller også,

at forbruget af frugt og grøntsager er ste-

get, og at der ses en mindre stigning for

brød og kornprodukter. Ikke alle forskyd-

ninger går i positiv retning. Vi spiser rela-

tiv mindre fisk end tidligere, og der er sta-

dig omkring en fjerdedel af befolkningen,

der sjældent eller aldrig spiser fisk.

Andelen af tilsat sukker er ikke ændret,

men ligger fortsat på et meget højt

niveau. Tilsat sukker og alkohol medvir-

ker til at nedsætte kostens indhold af

mikronæringsstoffer. Eller sagt på en

anden måde: Tilsat sukker og alkohol 

– og de produkter, som er rige på disse

kostkomponenter – er ”tomme kalorier”.

Sammenfattende må det konstateres, at

den danske kost fortsat er for fed og for

sød, og at den indeholder for mange føde-

varer, der har karakter af ”tomme kalorier”.

nla@dfvf.dk  ■
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Taberne i téten 

Selv om diætisterne ”tabte”, peger både

læger, forvaltning og det politiske system

i dag på kliniske diætister som oplagte

kandidater til at varetage fremtidens livs-

stilsvejledning. Især hvis de videreuddan-

ner sig inden for rygeafvænning og moti-

vationsvejledning.

Man kan godt være den moralske vinder,

selv om man ikke kommer først over mål.

Det kendes fra sportsverdenen, og en

parallel kan trækkes til det livsstils- og

kostvejledningsprojekt i Københavns Amt

i 1999/2000, hvor man sammenlignede

effekten af vejledning hos praktiserende

læger og kliniske diætister. Selv om

lægerne formelt ”vandt”, går de involvere-

de parter i dag ind for i højere grad at

bruge andre fagpersoner, herunder klini-

ske diætister, til forebyggende livsstils-

intervention.

Det fremgår af Diætistens henvendelse til

praktiserende læger, forvaltningen samt

det politiske system. Samstemmende

peger de på behovet for professionelle

livsstilsvejledere koblet til almen praksis.

Desuden kan anbefalingen læses i amtets

seneste Praksisplan, hvor det hedder: ”En

styrkelse af almen praksis’ forebyggende

virksomhed i form af livsstilsintervention

bør (derfor) organiseres således, at de

praktiserende læger får mulighed for at

henvise/overlade selve indsatsen til en

anden fagperson.”   

Lægemangel og flere livsstils-
ramte
Hvordan kan det nu være, når resultatet

af projektet, der omfattede over 500 pati-

enter og 60 praktiserende læger, viste, at

lægerne opnåede de bedste resultater

med hensyn til levetidsgevinst og risikore-

duktion over for iskæmisk hjertesygdom?

- Det er rigtigt, at vi læger scorede lidt

flere point i undersøgelsen, men det

skyldtes bl.a., at lægerne også tog rygeaf-

vænning og motion med i samtalerne,

hvor diætisterne udelukkende lavede

kostvejledning.

Gevinsterne ved rygeophør og forbedring

af HDL-kolesterol vægter så meget i fore-

byggelse af iskæmisk hjertesygdom, at

lægerne umiddelbart ”vandt”, men den

form for indsats kan jo også foretages af

andre end læger. Rent bortset fra, at fore-

byggende livsstilsintervention henvender

sig til en langt bredere patientgruppe end

hjertepatienter.

Ud fra et cost-effektivt synspunkt bør man

satse på andre faggrupper end lægerne til

livsstilsintervention. Projektet viste, at

både kliniske diætister og læger var cost-

effektive, men det er for dyrt og tids-

krævende at lægge ind i de praktiserende

lægers hverdag, når vi i de kommende år

står over for en ikke uvæsentlig lægeman-

gel. Meget taler for, at vi skal satse på en

ny faggruppe af professionelle livsstilsvej-

ledere, der kan tage sig af ikke blot

diætvejledning, men også hjælpe patienter

med rygeophør og vejlede i motion. For

eksempel kliniske diætister eller konsulta-

tionssygeplejersker, der efteruddanner

sig, så de kan tage sig af livsstilsinterven-

tion i primær sektoren fremover.

Det tilgodeser i øvrigt også patienttilfreds-

heden. Her scorede diætisterne nemlig de

fleste point, ligesom de var bedre til at få

patienterne til at tabe sig, siger praktise-

rende læge og praksiskonsulent Tom

Simonsen, Albertslund, som var med til at

organisere undersøgelsen.   

Han peger på, at kliniske diætister med

fordel kan videreuddanne sig, så de foru-

den kostekspertisen også kan rådgive om

rygeophør og motion. Det vil gøre dem

bedre rustede til en fremtid, hvor forebyg-

gende livsstilsintervention bliver relevant

for et stigende antal danskere.

Mangler struktur
Også souschef John Sørensen, Forebyg-

gelses- og Sundhedsforvaltningen i Kø-

benhavns Amt, tror på behovet for profes-

For fem år siden deltog praktiserende læger og kliniske

diætister i Københavns Amt i et MTV-projekt med henblik

på at sammenligne de to faggruppers livsstils- og kostvej-

ledning.
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sionelle livsstilsvejledere fremover.

- Derfor anbefaler vi også i den seneste

Praksisplan for almen lægehjælp, at prak-

tiserende læger får bedre mulighed for at

henvise patienter med livsstilssygdomme

til klinisk diætist eller til en anden form

for livsstilsvejleder.

Der er ingen tvivl om, at det vil være billi-

gere end at lade lægerne stå for indsat-

sen, men vi mangler en struktur for en

sådan ordning. Hvor skal vejlederne pla-

ceres? I København er der mange solo-

praksis uden plads til de faciliteter, en kli-

nisk diætist eller anden vejleder behøver.

Det skal løses.

En mulighed kunne være at integrere livs-

stilsvejledere i kommunale sundhedscen-

tre, som lægerne kunne henvise til, men

disse er endnu kun på papiret. Vi står jo i

lidt af et vadested på grund af kommunal-

reformen.

Desuden vil en henvisningsordning

kræve, at diætisterne – såfremt de skal

udfylde vejledningsopgaven – udvider

deres kompetence til at omfatte andre vir-

kemidler end kostvejledningen.

Motionsdelen er også vigtig, ligesom

hjælp til rygeophør.

Til gengæld har diætister et pædagogisk

fortrin. MTV-projektet viste klart, at diæti-

sterne er gode til den personlige vejled-

ning, på individplan og i grupper, og at de

bedre end lægerne formår at omsætte

teori i praksis. Populært sagt er de bedre

til at forklare, hvordan vi skal gebærde os

i supermarkedet og hjemme ved kødgry-

derne.

Diætister gode i diabetesskoler
Formand for Forebyggelses- og Sund-

hedsudvalget i Københavns Amt, Nina

Berrig, tilslutter sig de to øvriges betragt-

ninger. Også hun ser gerne en udvidet

adgang til brug af kliniske diætister i pri-

mær sektoren, men mener, at tiden nok er

mere moden nu end lige efter projektet.

- Dengang druknede det lidt af flere årsa-

ger. Først og fremmest på grund af kro-

ner og ører. Det er jo ikke gratis; heller

ikke selv om det langsigtede mål er at

forebygge sygdomme og dermed dyr

behandling. Men derudover var der –

trods de mange gode resultater fra projek-

tet – ikke rigtig lydhørhed hos lægerne.

I dag tror jeg, der er generel større interes-

se hos praktiserende læger for at gøre

mere på det forebyggende område. På den

måde er tiden blevet mere moden nu end

dengang. Jeg føler ikke, at det faktum, at

lægerne i undersøgelsen opnåede bedre

effekt end diætisterne, har været nogen

stopklods for at følge op på projektet.

Egentlig er det vel ikke så underligt, at den

meget engagerede læge har mere pondus i

gennemslagskraft end en klinisk diætist.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med,

at man udelukkende skal satse på læge-

kompetence i forebyggelse. Tværtimod

har vi set fra f.eks. sygehusenes diabetes-

skoler, at kliniske diætister er virkelig

gode til at få folk til at ændre livsstil.

Ændring af kulturen
- Hvorfor går I så ikke bare i gang?

- Som sagt skal der findes penge, og det

er jo en evig prioritering af knappe res-

sourcer, men det vigtigste er, at kulturen i

almen praksis er parat. Det var den ikke

for alvor for fem år siden, bl.a. også fordi

der var så mange solopraksis. 

Nu ser vi flere læger gå sammen i fælles-

skaber, og det tror jeg naturligt vil bane

vej for mere brug af kliniske diætister.

Måske ved at have en diætist i huset en

formiddag om ugen eller, hvis der kom-

mer de meget omtalte sundhedscentre, at

henvise patienter med behov for livsstils-

ændringer dertil.

Man skal dog huske på, at det ikke er gjort

med en her og nu-henvisning. Vi kommer

ikke uden om, at livsstilsændringer tager

tid og kræver opfølgning. Jeg tror, man

kan lære noget af erfaringerne fra alkohol-

afvænning, hvor tidligere misbrugere går

til AA-møder for at holde fast i det alkohol-

frie liv. Tilsvarende kan der være behov

for, hvis man har gennemgået en vellykket

livsstilsbehandling, at mødes i et forum,

hvor man holder folk til ilden så at sige.

Det ville være godt, hvis vi kunne få skabt

lidt af den samme ”sunde dressur”, som vi

kender det fra tandplejen. Der har vi for-

mået at skabe en forebyggelseskultur,

hvor de fleste af os møder op til det halv-

årlige eftersyn hos tandlægen, selv om vi

ikke har akut behov. Forebyggelse er

også op til den enkelte, men muligheder-

ne skal være der.   

Helle.juhl@tdcadsl.dk ■
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Projektet ”Kostvejledning ved klinisk

diætist eller praktiserende læge – en

randomiseret undersøgelse” har tidli-

gere været beskrevet i Diætisten nr.

67. Februar 2004. 

Se desuden artikel side 24-29 om de

sundhedsøkonomiske aspekter vedr.

samme projekt (red).

Nina Berrig



Kostvejledning ved diætist eller praktiseren-
de læge – sundhedsøkonomiske aspekter

Evalueringen, som tidligere har været

omtalt i Diætisten (1), var tilrettelagt som

en medicinsk teknologivurdering (MTV),

hvor aspekter vedr. effekt, organisering,

patienttilfredshed og økonomi blev afdæk-

ket. Som fortsættelse af den første artikel

omhandler denne artikel resultaterne fra

den sundhedsøkonomiske del af evalue-

ringen. Den sundhedsøkonomiske analy-

se er gennemført af Center for Anvendt

Sundhedstjenesteforskning og

Teknologivurdering i samarbejde med

Forskningscenter for Forebyggelse og

Sundhed.

Baggrunden for projektet har

været dels en erkendelse af, at risi-

kofaktorer for iskæmisk hjerte-

sygdom, fx fedme og dyslipi-

dæmi, kan påvirkes ved

behandling og forebyggelse i

primær sektoren (2), dels det faktum at

antallet af svært overvægtige stiger, samt

det forhold at der forventes en nedgang i

antallet af praktiserende læger (3). Disse

forhold har gjort det relevant at analysere

effekten af kostvejledning i primærsekto-

ren, ligesom det har været relevant at

undersøge, om vejledningen varetages

bedst af den praktiserende læge eller af

en klinisk diætist.

Metode
I sundhedsøkonomiske analyser holdes to

eller flere alternative behandlinger op

mod hinanden; i nærværende projekt blev

to former for kostvejledning sammenlig-

net: Kostvejledning ved egen læge og

kostvejledning ved klinisk diætist. Begge

alternativer blev sammenlignet med ”nul-

alternativet”, som er ingen vejledning. I

analyserne identificeres, opgøres og vær-

disættes relevante omkostninger og effek-

ter ved de to interventioner.

Omkostninger og effekter sammenholdes

og rangordnes for alternativerne. Inden

for den sundhedsøkonomiske disciplin

findes forskellige kategorier af analysefor-

mer, som primært defineres ved måden,

som effekterne opgøres på. Nærværende

evaluering var tilrettelagt som en cost-

effectiveness analyse (omkostnings-effekt

analyse).

Praktiserende læger i Københavns Amt,

som indvilgede i at deltage i projektet

(n=60), blev randomiseret til enten at fore-

stå kostvejledningen selv eller visitere til

vejledning hos en klinisk diætist. I forbin-

delse med projektet ansattes to kliniske

diætister. 

Patienterne kunne inkluderes af den prak-

tiserende læge ved BMI≥30 og/eller tal-

jeomfang≥102 cm for mænd og ≥88 cm

for kvinder samt ved diabetes og/eller

dyslipidæmi. Alle patienter blev

inkluderet ved en forebyggelseskon-

sultation hos den praktiserende læge.

Herefter bestod kostvejledningen af tre

vejledninger til tiden 0, 1 og 3 måneder

med kontroller efter 6 og 12 måneder

samt supplerende vægtkontrol efter

behov.

I Københavns Amt har Forskningscenter for Forebyggelse

og Sundhed, amtets sundhedsforvaltning og to praksis-

konsulenter i samarbejde gennemført et projekt, hvor

kostvejledning ved henholdsvis praktiserende læge eller

klinisk diætist blev evalueret, idet de to alternativer blev

sammenlignet.
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Vejledningen hos den praktiserende læge

bestod i sædvanlig vejledning, dvs. over-

ordnede kostråd og udlevering af skriftligt

informationsmateriale. Der var således

ingen fælles detaljerede retningslinjer for

kostvejledning hos de praktiserende

læger bortset fra undervisning, som blev

tilbudt de praktiserende læger på to tema-

dage hhv. inden projektets start og midt-

vejs i projektet.

Hos diætisten bestod vejledningen af kost-

anamnese, individuel vejledning i princip-

perne for en energireduceret/diabetes/

lipidsænkende kost, afhængig af henvis-

ningsdiagnose, samt anbefaling af motion.

Eventuelt blev der i samarbejde med pati-

enten udarbejdet dagkostforslag.

Diætisten rapporterede til den praktise-

rende læge efter første vejledning og efter

6 og 12 måneder.

Effekter

I sundhedsøkonomiske analyser til-

stræbes det bl.a. at opgøre effekterne i

endelige effektmål – dvs. gevinst i levetid

og gevinst i livskvalitet. I dette projekt

blev effekten af kostvejledningen omreg-

net til en levetidsgevinst, da det vha. af en

statistisk overlevelsesmodel (4-7) og på

baggrund af de i projektet indsamlede

data vedr. risikofaktorer var muligt at esti-

mere en gevinst i levetid, såfremt patien-

tens risikoprofil (dvs. risikofaktorerne)

blev ændret/ændrede sig i positiv retning.

Eksempelvis var det vha. den statistiske

model muligt at estimere en gevinst i leve-

tid såfremt, at fx ens vægt og blodtryk

faldt. I beregningerne er det forudsat, at

ændringerne i risikoprofilen blev fastholdt

resten af livet.

I projektet blev der løbende indsamlet

data om profilen for den enkelte patient –

dvs. data om kost-, motions- og rygevaner,

BMI, taljemål, blodtryk, blodlipider m.m.

Omkostninger

I forhold til omkostningerne bør alle rele-

vante omkostningsændringer som følge af

interventionen identificeres, måles og

værdisættes – dvs. der bør anlægges et

samfundsøkonomisk perspektiv.

Ved kostvejledning af enten egen læge

eller klinisk diætist kunne følgende

omkostninger principielt identificeres:

■ Direkte interventionsomkostninger:

Omkostninger/honorar til læge og kli-

nisk diætist

■ Forbrugt tid for de personer som inklu-

deredes i projektet

■ Ændrede medicinomkostninger som

følge af interventionen

Ret beset var der endnu en dimension i

forhold til interventionsomkostningerne:

Såfremt kostvejledningen medførte ænd-

rede indkøbsvaner (dvs. der indkøbes

mere sunde madvarer og de usunde fra-

vælges), og givet at disse ændrede ind-

købsvaner betød øgede eller reducerede

omkostninger for de inkluderede perso-

ner, burde disse omkostninger principielt

inddrages i analyserne. Imidlertid var det

på det foreliggende datamateriale ikke

muligt at estimere sådanne omkostnings-

ændringer.

For diætistvejledningen blev de direkte

interventionsomkostninger estimeret på

baggrund af de to projektansatte diæti-

sters tidsregistreringer. Den overens-

komstbestemte bruttotimeløn for kliniske

diætister anvendtes til værdisætning (8).

For vejledning ved praktiserende læge

anvendtes det udbetalte ydelseshonorar

for vejledningskonsultationerne som

omkostningsestimat (9). Denne tilgang

havde den svaghed, at et faktisk tidsfor-

brug (diætisternes) holdtes op mod et

honorar/takst (lægernes), hvor tidsfor-

bruget kan have været varierende. Derfor

blev analysen suppleret med 2 alternative

estimationsmetoder, hvor tidsforbrug hol-

des op mod tidsforbrug:

■ Omkostninger beregnet på basis af de

praktiserende læges estimerede tidsfor-

brug (dvs. identisk tidsforbrug for

læger og diætister). På basis af oplys-

ninger i de praktiserende lægers over-

enskomst om honorarer og timelønning

(9), er det muligt at beregne et gen-

nemsnitligt tidsforbrug pr. konsultation.

■ Omkostninger beregnet på basis af

diætisternes registrerede tidsforbrug

(dvs. identisk tidsforbrug for læger og

diætister).
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Tabel 1. Forventet levetidsgevinst (gennemsnitlig).

Gruppe Køn N 

Total

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

401

243

158

70

173

51

107

0,0528

0,0274

0,0919

0,0002

0,0384

0,1210

0,0780

19,3

10,0

33,6

0,1

14,0

44,2

28,5

0,0317 – 0,0739

0,0013 – 0,0534

0,0569 – 0,1269

-0,0530 – 0,0531

0,0085 – 0,0683

0,0424 – 0,1997

0,0416 – 0,1145

Levetid-
diskonteret

(år) 

Levetid-
diskonteret

(dage) 

95% 
konfidensinterval

(år)

Diskontering og følsomhedsanalyser

I sundhedsøkonomiske analyser, som

strækker sig over tid, er det nødvendigt at

tage højde for intertemporale præferencer

– det vil populært sige, at man i analysen

skal tage højde for, at omkostninger og

effekter vil indtræde på flere forskellige

tidspunkter. Hér indtrådte omkostninger-

ne, tiden t=0, mens gevinsten (effekterne)

vil indtræde ved (den oprindelige) restle-

vetids afslutning. Værdien af levetidsge-

vinsten er derfor tilbagediskonteret til

tiden t=0, for at værdien af omkostninger

og effekter kan sammenlignes.

Diskonteringsraten er sat til 5%.

Forbrugt tid for de personer, som blev

inkluderet i projektet er medtaget i

følsomhedsanalyser. Det er forudsat, at

inklusionssamtalen har taget 1 time og de

efterfølgende 5 vejledninger/kontroller

har taget 1/2 time. Såfremt vejledningen er

gennemført i arbejdstiden, kan det

anføres, at der har været et samfunds-

mæssigt produktionstab. Dette produkti-

onstab svarer til den ansattes løn, i den

periode den ansatte har været fraværende

(human kapital-metoden).

Selv om en person ikke er i arbejde, er

det principielt også forbundet med en

omkostning for personen at deltage i vej-

ledning, da tiden kunne være brugt på

noget andet (alternativ omkostnings-

betragtning). I det følgende er der imid-

lertid kun regnet på produktionstab.

Produktionstabene er beregnet på bag-

grund af køns- og aldersopdelte timeløn-

ninger fra den private sektor, og der er

korrigeret for arbejdsmarkedsdeltagelse.

I følsomhedsanalyserne præsenteres også

konfidensintervaller (sikkerhedsinterval-

ler) for effekt- og omkostningsresultater-

ne.

Resultater
Blandt de 30 praktiserende læger, som

blev ”randomiseret” til at henvise patien-

terne til klinisk diætist, deltog 29 læger,

og blandt de 30 praktiserende læger, som

blev ”randomiseret” til at kostvejlede selv,

deltog 22 læger.

I alt 503 patienter blev inkluderet i studiet;

312 blev kostvejledt ved klinisk diætist, og

191 patienter blev kostvejledt af egen

læge. Blandt de diætistvejledte gennem-

førte 67,0% af patienterne alle 6 konsultati-

oner, mens 68,1% af de lægevejledte pati-

enter gennemførte.

Effekter

Som nævnt blev effekten beregnet som

gevinst i levetid vha. en statistisk model.

Da der var manglende data for nogle af de

503 patienter, var det kun muligt at esti-

mere levetidsgevinsten for 401 patienter. I

tabel 1 er de beregnede levetidsgevinster

vist.

Det fremgår, at den gennemsnitlige restle-

vetidsgevinst totalt set er 0,0528 år eller

19,3 dage (diskonteret). Statistiske test

viser, at gevinsten er signifikant forskellig

fra nul. Bag dette resultat ligger visse

variationer. Det ses, at levetidsgevinsten

er større for den læge-vejledte gruppe

end for den diætist-vejledte gruppe, og

indenfor den læge-vejledte gruppe er

gevinsten størst blandt mænd. For mænd

vejledt af en diætist er levetidsgevinsten

ikke statistisk signifikant.

Omkostninger

Analyser af registerdata for medicinfor-

brug stillet til rådighed for projektgrup-

pen af Københavns Amt viste, at der ikke

skete en ændring i medicinomkostninger-

ne som følge af kostvejledningsforløbet.

Omkostningerne ved interventionen

udgjordes således af de direkte interventi-

onsomkostninger – dvs. omkostninger/

honorar til læge og diætist (forbrugt tid

for patienterne er medtaget i følsomheds-

analyserne). De estimerede omkostninger



Tabel 2. Gennemsnitlige interventionsomkostninger (2001 pris-niveau).

* Omkostninger beregnet på basis af de praktiserende læges estimerede tidsforbrug (dvs. identisk tidsforbrug for læger og diætister).
** Omkostninger beregnet på basis af diætisternes registrerede tidsforbrug (dvs.identisk tidsforbrug for læger og diætister).

Omkostninger Min.-maks. omk. Omkostninger* Omkostninger**
Gruppe Køn N (kr.) (kr.) (kr.) (kr.)

Total

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

401

243

158

70

173

51

107

1.293

1.642

755

1.684

1.625

774

745

416 – 3.204

720 – 3.204

416 – 818

720 – 2.971

743 – 3.204

416 – 818

416 - 818

620

533

755

541

530

774

745

1.600

1.204

2.209

1.231

1.194

2.278

2.176
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Tabel 3. Omkostning pr. vundet leveår (omkostnings-effekt ratio).

* Omkostninger beregnet på basis af de praktiserende læges estimerede tidsforbrug (dvs. identisk tidsforbrug for læger og diætister).
** Omkostninger beregnet på basis af diætisternes registrerede tidsforbrug (dvs. identisk tidsforbrug for læger og diætister).

*** Omkostningerne pr. vundet leveår er ikke beregnet for de undergrupper, hvor levetidsgevinsten var insignifikant.

fremgår af tabel 2, idet de to alternative

estimater for de to alternative tilgange 

(* og **) også er vist.

Af kolonne 4 i tabel 2 fremgår det, at

omkostningerne var højere ved diætistvej-

ledning end ved lægevejledning. To fakto-

rer har betydning for omkostningernes

størrelse: Andelen af patienter som gen-

nemførte hele vejledningsforløbet og

længden af de enkelte vejledninger.

Andelen af patienter som gennemførte

forløbet var stort set ens for de to grupper

(67,0% versus 68,1%), men diætisterne

brugte længere tid på vejledningerne,

hvorfor diætistvejledningen fremstår som

den dyreste.

Såfremt der anvendtes identiske tidsesti-

mater for de 2 grupper (* og **), var

diætistvejledningen billigst.

Omkostningseffektivitet

I en cost-effectiveness analyse beregnes

omkostningerne pr. vundet leveår. Det

betyder, at de omkostningsestimater, der

er præsenteret i tabel 2, divideres med

den forventede levetidsgevinst (resultater-

ne fra tabel 1). Resultatet af disse bereg-

ninger er vist i tabel 3.

Resultatet viser, at lægevejledningen var

mest omkostningseffektiv (tabel 3, kolon-

ne 4), idet omkostningerne pr. vundet

leveår var lavest for denne vejledningsty-

pe. Det skyldes både, at interventionsom-

kostningerne var lavere og at effekten var

størst ved lægevejledning.

Anvendes de to alternative omkostnings-

estimations-tilgange fremstår lægevejled-

ningen stadig som den mest omkostnings-

effektive, selvom interventionsomkostnin-

gerne er højest her. Det skyldes altså, at

de større effekter ved lægevejledningen

mere end opvejer de højere omkostninger.

Gruppe Køn N

Total

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

401

243

158

70

173

51

107

24.481

59.987

8.213

-***

42.345

6.399

9.555

11.751

19.472

8.213

-***

13.803

6.399

9.555

30.305

43.987

24.037

-***

31.094

18.821

27.893

Omkostninger 
pr. vundet 

leveår 
(kr./år) 

Omkostninger* 
pr. vundet 

leveår 
(kr./år) 

Omkostninger** 
pr. vundet 

leveår 
(kr./år) 
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Følsomhedsanalyser

Udover de to alternative tilgange til esti-

mation af omkostningerne er der, som

nævnt, også gennemført følsomhedsanaly-

ser, hvor patienternes brug af tid er inklu-

deret. I tabel 4 er disse resultater vist. Det

ses, at når produktionstabet som følge af

fravær til kostvejledning medtages, svæk-

kes omkostnings-effektiviteten, da om-

kostningerne stiger.

Diskussion
Nærværende analyse viser, at der er posi-

tive effekter ved kostvejledning i forhold

til gevinst i levetid, og at der er tale om

lave omkostninger pr. vundet leveår, dvs.

”billige” levetidsgevinster. Imidlertid er

der tale om relativt beskedne gevinster

såvel som beskedne interventionsom-

kostninger. Set over et langt liv må en

gennemsnitlig levetidsgevinst på knap 1

måned siges at være en relativ beskeden

gevinst. Lægevejledningen fremstår som

den mest omkostningseffektive, da gevin-

sterne er størst ved denne form for vejled-

ning, men for begge vejledningstyper gæl-

der, at de er omkostningseffektive, da der

også for diætistvejledningen er tale om

lave omkostninger pr. vundet leveår.

Det skal bemærkes, at disse resultater byg-

ger på den antagelse, at de livsstilsændrin-

ger, som vejledningen har medført, fasthol-

des. Endvidere gælder det, at beregninger

vha. af fx statistiske modeller som hér altid

er forbundet med en vis usikkerhed.

Hovedestimatet for omkostningerne –

tidsforbrug for diætisterne og honorar for

lægerne - var det mest præcise estimat for

de faktiske interventionsomkostninger i

nærværende studie, men ved en fremtidig

implementering må det forventes, at

omkostningerne ved vejledning er lavere

for vejledning ved klinisk diætist, hvorfor

de to alternative omkostningstilgange

synes mest realistisk (i studiet hér har

diætisterne brugt relativt lang tid pr. pati-

ent, og det må forventes, at ”antal patien-

ter pr. diætist” vil kunne øges).

Som nævnt kan det anføres, at der er tale

om relativt beskedne levetidsgevinster,

men i studier indenfor andre sygdomsom-

råder rapporteres om effekter i samme

størrelsesorden (10;11). Endvidere skal

det bemærkes, at der for denne gruppe

patienter ofte ikke er noget alternativ til

kostvejledning. Kirurgisk behandling

udføres kun ved ekstrem overvægt

(BMI>40) (12).

En af årsagerne til, at effekten er størst i

den lægevejledte gruppe, er bl.a., at læge-

vejledningen i højere grad har ført til

rygestop. Ved rygestop samtidig med

vægttab og ændring i blodlipider og blod-

tryk opnås en større reduktion i risiko for

hjertekarsygdom og tidlig død.

Såfremt et kostvejledningstilbud skal

gøres permanent, skal det besluttes, om

et sådant vejledningstilbud skal varetages

i læge-regi eller i diætist-regi eller en

kombination. Selv om vejledning ved læge

fremstår som det mest omkostningseffek-

tive alternativ, er det vel – bl.a. pga. man-

gel på praktiserende læger i visse områ-

der – næppe realistisk, at praktiserende

læger fremover vil kunne varetage en

kostvejledningsfunktion for så stor en

patientgruppe, som der reelt er tale om.

Derfor vil et evt. fremtidigt vejledningstil-

bud formentlig under alle omstændighe-

der skulle varetages af kliniske diætister

eller andre sundhedsprofessionelle med

relevante kostfaglige kvalifikationer.

Resultaterne fra dette projekt indikerer

endvidere, at vejledningen skal rettes

mod livsstil som helhed. Herved opnås de

bedste resultater.

jeo@cast.sdu.dk ■
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Tabel 4. Omkostning pr. vundet leveår (omkostnings-effekt ratio).

* I omkostningerne er
inkluderet omkostninger
som følge af patienter-
nes tidsforbrug i forbin-
delse med vejledninger-
ne.
*** Omkostningerne
pr. vundet leveår er ikke
beregnet for de under-
grupper, hvor levetids-
gevinsten var insignifi-
kant.

Gruppe Køn N

Total

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Diætist-vejledte

Læge-vejledte

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

401

243

158

70

173

51

107

24.481

59.987

8.213

-***

42.345

6.399

9.555

31.258

73.339

11.978

-***

50.659

10.335

13.192

Omkostninger 
pr. vundet 

leveår 
(kr./år) 

Omkostninger 
pr. vundet 

leveår*
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Nye kostråd til danskerne   

Det er lidt deprimerende med disse

kostråd, idet ingen uden for vores kreds

synes at kende dem.

Igennem de sidste 10 år har jeg holdt

mange foredrag for rigtig mange menne-

sker, hvor jeg altid plejer at tage udgangs-

punkt i de officielle kostråd. I disse år har

jeg aldrig mødt nogen som før har hørt

om disse råd, ej heller nogen som umid-

delbart forstår, hvad de betyder.

En del har dog hørt om ”6 om dagen”,

som desværre altid fortolkes som 6 styk-

ker frugt dagligt.

Denne misforståelse er bestemt ikke ble-

vet bedre i den nye formulering, til trods

for, at tallene i alle nyere statistikker viser

fald i indtag at de sunde grove grøntsager,

men stigning på salat og frugt.

Fisk samt kartofler, ris, brød og pasta skal

vi fortsat spise – hvor ville det have været

godt, hvis ordet fiberrige var indflettet i

rådene. Det er jo her hele essensen ligger

omkring diskussion om kulhydrater.

Der er så sandelig forskel på ordentligt

mættende brød og havregryn, modsat

toastbrød og Special K, som der spises

”Over there” i fedme epidemiens hjemland.

Spar på fedt og sukker – kedsommelige

løftede pegefingre, som hidtil ikke har

hjulpet nogen!

Vand og motion er altid godt og er vel hel-

ler ikke noget epokegørende.

For mig er det svært at se, hvor nyheden

ligger i disse kostråd, og det er måske

meget godt. Det betyder, at det vi som kli-

niske diætister i årevis har forsøgt at for-

tælle vores klienter og patienter stadig er

gældende. Jeg kan fortsat bruge mine

gamle overheadplancher, om end jeg selv

er ved at være lidt træt af at se de samme. 

Ønskeligt var det dog om selve udform-

ningen af disse råd blev moderniseret, og

man fandt en anden pædagogisk metode

end den løftede pegefinger med komman-

doord.

Der er øjensynlig brugt mange gode kræf-

ter på at nå frem til denne såkaldte

modernisering af kostrådene, men lige

præcis, hvad det er, fornyelsen kan bru-

ges til, ved jeg ikke. 

Det er et mærkeligt paradoks vi lever i.

Vi, i vores lille snævre kreds kan nemt

tro, at alle kender de officielle kostråd,

ligesom alle er interesseret i næringsde-

klarationer på madvarer. 

Men sådan hænger det ikke sammen.

F.eks. viser undersøgelser, at børnefamili-

er aldrig læser næringsdeklarationer!

Slankebøger sælger som aldrig før, man-

ge mennesker søger til diverse vægtkon-

sulenter, men almen viden om kosten –

herunder de officielle kostråd - kender

ingen. 

I Middelhavslandene, hvor befolkningen

øjensynligt lever langt sundere end vi gør,

er der sjældent næringsdeklarationer på

madvarerne. Her er man langt mere inter-

esseret i kvaliteten og smagen af maden,

og det var måske den vej, vi skulle prøve

at gå.

Jeg kunne godt tænke mig nogle kostråd,

som forsøgte at lære os noget om mad-

kvalitet. 

Mon ikke løsningen på fedmeproblemet

blev hjulpet lidt på vej, hvis flere spiste

f.eks. kød og grøntsager af en ordentlig

kvalitet, i stedet for at stoppe sig med 5

kyllinger for 100 kr., hvor den eneste til-

fredsstillelse er, at man har fået stor volu-

men for pengene, både på den ene og den

anden måde.

post@diaetist-klinikken.dk ■

Så kom de endelig, de nye kostråd! 

I den, desværre meget lille kreds af ernæringsinteressere-

de har vi længe fulgt debatten om, hvorvidt vores

kostråd fortsat var tidssvarende, eller om vi skulle have

nye ligesom amerikanerne.

INDEFRA

Af Gerda Rerup, privatpraktiserende,
Diætist-Klinikken
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Indlæggende var alle meget spændende

og spændte bredt fra årsager til udvikling

af spiseforstyrrelser til efterbehandlings-

tilbud. Her vil jeg kort referere nogle få

indlæg. 

Udvikling og spiseforstyrrelser
Overlæge Eva Christiansen fra Børne-

psykiatrisk afdeling, Bispebjerg Hospital

åbnede konferencen med et indlæg, der

blandt andet omhandlede hvilke faktorer,

der har indflydelse på udvikling af anorek-

si nervosa.

De disponerende faktorer er blandt andet

genetisk bestemte. Det ser ud til, at der er

en højere grad af arvelighed ved anorekti-

kere, der er restriktive end ved bulimike-

re, der er mere impulsive. Det ser ligele-

des ud til at arveligheden er højere ved

debut hos 17 årige end ved tidlig debut

ved 11 års alderen. 

Udløsende faktorer kan være individuelle,

familiære og kulturelle. De kulturelle fak-

torer er spisevaner, mediernes slankeidea-

ler og kvinderoller. 

De faktorer der er med til at fastholde

anorektikeren i spiseforstyrrelsen er den

lave vægt, uløste psykologiske faktorer,

anden psykisk sygdom og uhensigtsmæs-

sige familieforhold. Hvor en uløst psykisk

faktor kan være, at anorektikeren ikke

selv kan se nogen grund til at blive rask. 

Mad, vægt og kalorier
Psykolog Susanne Lund fra Københavns

Universitet kunne i et senere indlæg sup-

plere med sine betragtninger om de psyko-

logiske symptomer ved anoreksi og bulimi.

For begge grupper gælder, at der er angst

for fedme med et udtalt ønske om vægt-

tab. Og dermed en fanatisk optagethed af

mad, vægt og kalorier hos den spisefor-

styrrede. 

Anorektikeren forfølger ønsket om vægt-

tab via restriktive diæter og taber sig.

Hvorimod bulimikeren pendulerer mellem

overspisning, faste, opkastning og over-

dreven brug af laksantia. Bulimikeren kan

udleve sin fantasi om mad ved at overspi-

se, det bliver ikke synligt på personen. 

Både anorektikeren og bulimikeren isole-

rer sig. Bulimikeren dog ikke helt så kon-

sekvent.

Anoreksien bliver ofte en kamp på liv og

død for anorektikeren. 

Bulimikeren bevæger sig mellem kontrol-

tab og genoprettelse af kontrol, ved at

overspise og siden kompensere for det

ved evt. opkastninger.

For begge grupper gælder det, at det er et

fuldtidsarbejde at have en spiseforstyrrelse.

Susanne Lund citerede en tidligere anorek-

tiker ”Da jeg havde anoreksi, var livet sim-

pelt. Alt drejede sig om mad”.  Et meget

spændende indlæg og vi kunne have brugt

meget mere tid med Susanne Lund.

3-sporet behandling
Spiseforstyrrelsens kompleksitet fører os

over i Mette Waaddegaards indlæg. Hun

er overlæge på Psykoterapeutisk Center,

Stolpegård. Behandlingen af spiseforstyr-

relser kan være den 3-sporede behandling

indeholdende psykologisk, somatisk og

social behandling.

Den psykologiske behandling kan være

psykoterapi feks familieterapi, der har vist

sig at have effekt ved behandling af børn

og unge eller kognitivterapi, der har vist

effekt ved bulimi. De psykologiske emner

kan være ambivalensen ved mad og vægt,

kontrol-kontroltab hos bulimikeren, lavt

selvværd eller perfektionisme.

Den somatiske behandling består af en

somatisk screening og efterfølgende

diætvejledning ved diætist med henblik på

normalisering af spisning og vægt. Maden

er medicinen. 

I den sociale behandling er det vigtigt at

kontakten til netværket beholdes og at

man er opmærksom på evt. uddannelse

eller job.

Flerfamilieterapi
Lisbeth Kristensen, ledende psykolog og

Helle Koch Christensen, distriktssygeple-

jerske lagde også ud med at fortælle om

hvor komplekse spiseforstyrrelser er. Vi

ved ikke, hvorfor de får anoreksi, men vi

ved, hvordan vi skal behandle den. På

Odense Universitetshospital har de et til-

bud om flerfamilieterapi. Lisbeth og Helle

fortalte meget inspirerende om deres

erfaringer.

De lagde ud med at fortælle om, hvorfor

de arbejder med flerfamilieterapi. Og det

er der mange gode grunde til; familierne

kan overvinde isolationsfølelsen, der ska-

bes nye og brede perspektiver, den kroni-

ske behandler-forældre relation neutrali-

seres, der skabes en synergieffekt og der

indgydes håb i familierne. Behandlingen

er prøvet i både Tyskland og England

med gode resultater.

Terapiforløbet er inddelt i 4 faser beståen-

Spiseforstyrrelser, mad er medicin

At mad er medicin var flere af foredragsholderne enige

om på konferencen ”Spiseforstyrrelser hos børn og

unge” arrangeret af Institut for Kompetenceudvikling.

Konferencen blev holdt d. 30. og 31. maj 2005. 

Af Lene Hansen, klinisk diætist, Psykiatrien, Sønderjyllands Amt.



de af informations- og introduktionsfasen,

symptomorienteret fase, relationsorienteret

fase og fremtidsorienteret fase.

I den symptomorienterede fase er der nogle

spændende terapeutiske interventioner. Der

kan ske en intrafamiliær rollebytning, hvor

mor og datter bytter roller. Mor spiller ano-

rektikeren og datteren spiller moren, der

skal få datteren til at spise en Nutellamad.

Lykkedes det ikke anorektikeren at få moren

til at spise Nutellamaden skal hun selv spise

den. Og det lykkes altid for anorektikeren at

få moren til at spise Nutellamaden. Der er

også interfamiliære rolleskift, her bytter fami-

lierne anorektikere og skal få deres nye dat-

ter til at spise. Det er tankevækkende, at det

er lettere for forældrene, at få adoptivdatteren

til at spise end ens egen datter.

Rehabiliterings tilbud
Klinisk diætist Lene Kiib Hecht fortalte om

et nyt og spændende projekt på Psykotera-

peutisk Center, Stolpegård. 

Man har fra maj 2005 kunne tilbyde en reha-

biliteringsgruppe til unge (18-25 år) spise-

forstyrrede. Det er en åben og blandet grup-

pe med både anorektikere, bulimikere og

overspisere. Det er et ambulant efterbe-

handlingstilbud til de, der er i en stabil fase.

Det foregår en dag om ugen. Hver anden

uge er det gruppeterapi med minimal fokus

på krop, mad og vægt, men hvor det sociale

er i fokus. Den anden uge er det kropsterapi

og maden, der er i fokus. Den kliniske 

diætist vejer hver enkelt deltager og gen-

nemgår kostdagbogen. Hun har en times

ernæringsundervisning med fastlagte

emner. Ved den fælles frokostbuffet er der

undervisning omkring den tilbudte mad før

der spises med efterfølgende refleksion.

Lene fortæller, at refleksionen efter frokos-

ten er meget givende for deltagerne. Her

kommenterer de eget valg og øvrige deltag-

ers valg af mad, og de tanker de har gjort

sig om dette.  Dagen slutter for diætistens 

vedkommende med evaluering og hjemme-

opgaver.     

Lene_Hansen@aus.sja.dk ■

Supplerende litteratur

Sundhedsstyrelsens høringsrapport udar-

bejdet af ekspertgruppe i 2003,

www.sst.dk

De engelske guidelines, 2005,

www.nice.org.uk
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Er den positive udvikling i danskernes 
kostvaner ved at gå i stå? 

Befolkningens fødevareforbrug i 2004

- sammenlignet med 1995, 1998 og 2001

I modsætning til perioden 1995 til 2001,

hvor danskerne spiste stadig mere frugt

og grønt og flere og flere undlod at bruge

fedtstof på brødet, ser udviklingen nu ud

til at være næsten stagneret, på samme

niveau som i 2001. Det tyder Ernærings-

rådets nye undersøgelse af befolkningens

fødevareforbrug på. Undersøgelsen blev

gennemført i efteråret 2004 og giver de

seneste oplysninger om danskernes kost-

vaner. 

”Resultaterne viser, at der er behov for en

forstærket indsats på ernæringsområdet,

for at give fornyet styrke til de positive

udviklingstræk og modvirke de negative.

Ikke blot i form af kampagner, men også

med andre virkemidler, der når ud til en

bredere del af befolkningen,” siger 

Ernæringsrådets formand, Bjørn

Richelsen.

”Eksemplet med minimælken, som nu

bruges af næsten 30% af dem, der drikker

mælk, selv om den først kom på markedet

i 2001, viser tydeligt befolkningens inter-

esse for kost og de mere sunde alternati-

ver. De intensive spar-på-fedtet kampag-

ner, der toppede i slutningen af 1990-erne,

havde også en tydelig og vedvarende

effekt”, siger lektor Lotte Holm, medlem

af den arbejdsgruppe, der har fulgt befolk-

ningens fødevareforbrug siden 1995.

Undersøgelsen viser et fortsat fald i for-

bruget af kartofler, rugbrød og andet

brød - en fortsættelse af den tidligere

udvikling. For kød som hovedmåltid er

det bemærkelsesværdigt, at den ellers

støt nedadgående tendens siden 1995

synes at være vendt, i al fald for kvinder-

nes vedkommende. For mælkeprodukter

ses en ændring i forhold til 2001, med

hyppigere forbrug af yoghurt og et min-

dre hyppigt forbrug af mælk. Halvdelen af

dem, der drikker mælk, bruger nu

mager mælk, dvs. mini- eller

skummetmælk. Knap halv-

delen af kvinderne (46%)

bruger ikke noget

fedtstof på rugbrød,

og dette gælder

for 34% af

mændene.

Det er dob-

belt så man-

ge som i

1995, men

der er

ikke sket

nogen

yderligere

stigning siden 2001. For frugt og grøntsa-

ger har forbrugshyppigheden været

næsten uændret siden 2001.

Undersøgelsen er udarbejdet på grundlag

af telefoninterviews med 1.093 mænd og

kvinder i alderen 15-90 år. Resultaterne er,

sammenlignet med tilsvarende under-

søgelser af befolkningens kostvaner, gen-

nemført af Ernæringsrådet i 1995, 1998

og 2001.

Rapporten koster 80,- kr. incl. moms og

ekspeditionsgebyr. 

Den kan bestilles via Ernæringsrådets

hjemmeside: www.ernaeringsraadet.dk

eller ved henvendelse til Ernæringsrådets

sekretariat på tlf.: 39 69 15 61 ■
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Kostrådene 2005 

Drik vand, vær fysisk aktiv og spis varie-

ret – det er tre ud af de otte nye kostråd.

Ernæringssrådet og Danmarks Fødevare-

forskning er gået sammen om at opdatere

og modernisere kostrådene i en ny rap-

port.  

Kostrådene 2005 består af otte råd, mod

tidligere syv, og som et udvidet redskab i

ernæringsoplysningen har de nye kostråd

fået tilføjet mængdeanvisning, hyppighed

og opmærksomhed på særlige fødevarer. 

Kostrådene 2005 lyder:

■ Spis mere frugt og grønt – 6 om dagen

■ Spis fisk og fiskepålæg – flere gange

om ugen

■ Spis kartofler, ris, eller pasta og groft

brød – hver dag

■ Spar på sukker – især fra sodavand, slik

og kager

■ Spar på fedtet – især fra mejeriproduk-

ter og kød

■ Spis varieret – og bevar normalvægten

■ Sluk tørsten i vand

■ Vær fysisk aktiv – mindst 30 minutter

om dagen.

Som noget helt nyt, har rækken af kostråd

fået et råd om fysisk aktivitet og et råd om

at spise varieret. ”Befolkningens energibe-

hov er faldet som følge af aftagende dag-

lig fysisk aktivitet, derfor er der også

behov for at befolkningen indtager min-

dre energi, hvilket igen stiller højere krav

til kvaliteten og variationen af maden, for

at man kan få dækket behovet for nødven-

dige næringsstoffer. Mad og drikke må

derfor ses i samspil med den daglige fysi-

ske aktivitet, og råd om aktivitet bør der-

for indgå på lige fod med de specifikke

kostråd, udtaler professor, overlæge, dr.

med. Bjørn Richelsen, formand for

Ernæringsrådet. 

55% af voksne danskere er overvægtige

og tallet er stigende. Set i lyset af de man-

ge helbredskomplikationer, som følger

med overvægt, tilstræber Kostrådene

2005 derfor også at gøre det nemmere at

holde vægten og forebygge overvægt.

Her er bl.a. fysisk aktivitet et helt centralt

emne, fortæller Bjørn Richelsen. Lav eller

ingen fysisk aktivitet er lige så farligt som

rygning og mindst et ud af fire hjerte-

tilfælde skyldes manglende fysisk aktivitet

– med blot 30 minutters daglig fysisk akti-

vitet nedsættes risikoen med hele 30%.

De nye råd sætter også fokus på bl.a. suk-

ker fra sodavand. Vandrådet og sukker-

sparerådet er med i de nye kostråd – dels

fordi sodavand m.m. kun bidrager med

energi og ikke næringsstoffer, men også

fordi undersøgelser peger på, at et stort

indtag af sukkersødede drikkevarer kan

være med til at øge vægten. Med det høje

og stigende forbrug af tilsat sukker hos

især børn og unge, er et råd om sukker

på dette område yderst aktuelt.

Kostrådene er ment som redskaber til at

undgå mangel- og sygdomstilstande og til

at leve et sundt og aktivt liv. Hvis dette

skal lykkes, er håbet, at de nye kostråd

vinder stor udbredelse, slutter Bjørn

Richelsen. 

Pris 100,- kr. inkl. moms og ekspetions-

gebyr.

Kan bestilles via Ernæringsrådets hjem-

meside: www.ernaeringsraadet.dk eller

ved henvendelse til Ernæringsrådets

sekretariat på tlf.: 39 69 15 61 ■
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344 sider
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Formålet med bogen er at bidrage til en

bedre interkulturel forståelse. 

Bogen omhandler bl.a.:

Forskelle og ligheder mellem mennesker.

Nationalisme. Danskhed – hvad er det?

Kultur og værdier. Kultur og kommunika-

tion. Kulturmøder i skolen. Familiens

mange roller. Køn, roller og autoritet. Den

kulturelle krop. Sygdom og kultur o.m.a.

Målgruppen for bogen er studerende ved

højere læreanstalter, flygtningekonsulen-

ter, ansatte i sundhedssektoren, social-

rådgivere, politi og mange andre med

interesse i at forstå det flerkulturelle sam-

fund  ■

Kost og graviditet 
– opdatering af vores viden anno 2005 

Hvad er sundt at spise, når man er gravid?

Er der behov for at tage kosttilskud? Hvad

er en acceptabel vægtstigning? Hvad med

kaffe og alkohol? Ernæringsrådet har

undersøgt, om der er behov for ændringer

af de officielle råd, som gives i dag og fin-

der, at flere områder trænger til justering.

”Kost og graviditet” er et forskningsområ-

de i rivende udvikling, og der opstår

løbende ny viden om, hvordan den gravi-

de via kosten kan give barnet den bedst

mulige start på livet.

I dag anbefales et folsyretilskud på 400

mikrogram om dagen fra graviditeten

planlægges, og til man er 3 mdr. henne,

og der er god grund til at følge denne

anbefaling for at forebygge misdannelser

hos fosteret. ”Problemet er, at mange gra-

viditeter ikke er planlagte og selvom de er

planlagte, så er der mange kvinder, som

ikke tager folsyre, før de opdager, de er

gravide. Man bør derfor overveje, om

fødevarer skal beriges med folsyre”, udta-

ler adjungeret professor, afdelingslæge,

dr.med., Ph.D. Sjúrður F. Olsen, formand

for arbejdsgruppen.

Det er svært at få nok jern gennem

kosten, når man er gravid. Hver femte

gravide, som ikke tager jern under gravi-

diteten, får blodmangel, og i dag anbefa-

les alle gravide at tage et jerntilskud på

50-70 mg om dagen fra 20. graviditetsuge.

”Både for meget jern og for lidt jern er

uheldigt, så det optimale vil være at måle

jernstatus tidligst muligt i graviditeten og

derudfra vurdere behovet for tilskud”,

fortsætter Sjúrður F. Olsen.

Anbefalingen om, at overvægtige kvinder

kun bør tage ca. 8 kg på under gravidite-

ten er fornuftig, men der er også god

grund til at råde overvægtige til at tabe

sig, før de bliver gravide, fordi overvægt

øger risikoen for flere typer problemer så

som forhøjet blodtryk, svangerskabsfor-

giftning, graviditets-diabetes og behov for

kejsersnit. 

Ernæringsrådets rapport gennemgår en

lang række andre emner på ”kost-gravidi-

tet” området – både i forhold til de aktuelle

officielle råd, men også helt nye områder,

hvor et nyt supplerende råd kunne overve-

jes. Fx foreslås det, at myndighederne bør

overveje at anbefale gravide et D-vitamintil-

skud på 10 mikrogram om dagen.

”Der har ikke tidligere eksisteret en sam-

let oversigt over de officielle råd om kost

til gravide. Samtidig er det første gang, at

det videnskabelige grundlag for de eksi-

sterende råd præsenteres i en helhed. I

rapporten kan man også finde vurderin-

ger af, i hvilken grad gravide og deres

børn kan få gavn af den nyere tids forsk-

ningsresultater” udtaler professor, over-

læge, dr.med. Bjørn Richelsen, formand

for Ernæringsrådet.

”Vi håber, at rapporten vil være til hjælp

for dem, der rådgiver kvinder, som ønsker

at blive eller er blevet gravide, samt at

den vil være til hjælp for myndighederne,

da den giver baggrunden og et overblik

over de kostmæssige anbefalinger på

området”, slutter Bjørn Richelsen.

Pris 80,- kr. ekskl. moms og ekspeditions-

gebyr.

Rapporten kan bestilles på Ernærings-

rådets hjemmeside: www.ernaringsraa-

det.dk eller ved henvendelse til

Ernæringsrådets sekretariat på tlf.: 

39 69 15 61  ■
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Hold fra Ankerhus. Januar 2005  - På billedet ses: 

Bagerst fra venstre Elisabeth Laursen, Janne Christensen, Anika Karlsen, Bettina Birk-Sørensen, Kenneth Christiansen 

Forrest fra venstre Marie Hougaard, Gitte Larsen, Gitte Højen, Kristel van Deuren, Trine Mogensen, Karin Christensen 

Tillykke til de nye kliniske diætister

I januar 2005 dimitterede de første hold kliniske diætister fra Ankerhus Seminarium 

og fra Suhrs Seminarium. Foreningen ønsker dem et forsinket tillykke.

Fotografmester: Britt Hergård, Sorø 

Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe et foto af holdet, 
der dimitterede fra Suhrs Seminarium i januar 2005. 
Men de nye kliniske diætister er:

Marlene Hansen 

Charlotte Humble Andersen 

Marianne Juhl 

Tina Beermann 

Susanne Weber Rasmussen 

Theresa Steffensen 

Poula Patursson

Hold fra Suhrs. Januar 2005



OS IMELLEM
S

ID
E

  
O

S
 I

M
E

L
L

E
M

38

D I Æ T I S T E N  N R . 7 6  -  2 0 0 5

Hold fra Suhrs Seminarium. 
Juni 2005
Bagerste række fra venstre: Bettina

Majland Monrad, Signe Friis, Elisabeth

Grill, Jane Trankjær Sundstrup, Heidi

Julius Schnoor. 

Forreste række fra venstre: Ditte Hardt

Andersen, Benita Moslund Ulbrink,

Louise Ørnkilde, Anja Bay Elsman. 

Hold fra JCVU, Ernæring og
Sundhed. Juni 2005
Fra venstre: Jette Nielsen, Johanna

Tjaldrafløtti, Trine V. Christensen, Gitte

Kramer, Line Rossen, Pernille Bregnhøj,

Marie Feldskov Hansen, Janne Møller

Nielsen, Christine Dyhrberg, Tanja Lund,

Hanne Bech Paulsen, Christina Nielsen,

Carina Nielsen, Charlotte Rosenquist, 

Ruth Jessen, Gitte Riis, Lise Bak-Jensen.

Knælende foran: Birgitte Mie Hansen, 

Eivor Hog Laursen, Birgitte Andersen.

Fraværende: Julie Wiltschout, Caroline Abild

Christiansen, Alice Apel Jacobsen, Mette

Pedersen, Louise Enevoldsen, Line Bentsen.

I juni 2005 dimitterede der hold med nye kliniske diætister fra alle tre uddannelsesinsti-

tutioner: Ankerhus, Suhrs og JCVU. Foreningen ønsker dem et stort tillykke med deres

uddannelse

Hold fra Ankerhus Seminarium.
Juni 2005 
Bagerst fra venstre Annette G.

Christensen, Anita Villum Sørensen 

Forrest fra venstre, Mia Breinild Nielsen,

Anja Ejsing Laursen, Lotte Nygaard og

Mette Merlin Husted 

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

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

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

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

VESTSJÆLLANDS AMT
Ledig

FYNS AMT
Jette Drost
Møllergade 54, 5700 Svendborg
Tlf.: 23 44 64 84 . Jette.Drost@ouh.Fyns-Amt.dk

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

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

VEJLE AMT
Kirsten Nielsen
Vesterkant 2, 7100 Vejle
kirmar@vs.vejleamt.dk 

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

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

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

NORDJYLLANDS AMT
Lonneke Claes Hjermitslev
Bispensgade 37. 9800 Hjørring
tlf. 99 64 52 21. E-mail: sve.lhj@nja.dk

REDAKTIONSUDVALG
Formand Anne Marie Beck, Lene Hansen, 
Ann Henriksen, Kirsten Færgeman, Anne Arentoft 
og Jonna Winther

FORRETNINGSUDVALG
Formand: Dorthe M. Wiuf Nielsen
Tlf.: P:31 35 34 17 / A: 35 45 83 42
Email: dwn@diaetist.dk

KVALITETSSIKRINGSUDVALG
Formand: Pia Asferg Nielsen
Tlf.: P: 75 72 11 51 / A: 63 48 45 03
Email: pn@diaetist.dk

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

PR-UDVALG
Formand: Pia Houmøller
Tlf.: M: 22 63 93 24 . Email: ph@diaetist.dk

Medlem: Heidi Dreist
Tlf. 55 77 14 54 / M: 25 72 17 66
Email: hd@diaetist.dk

Medlem: Merethe Have
Tlf.: P: 66 13 89 50 / A: 63 31 29 26
M: 40 13 67 37 . Email: mh@diaetist.dk

UDDANNELSESUDVALG
Formand: Cecilia Arendal
Tlf.: P: 65 36 12 78 / M: 51 32 53 78
Email: ca@diaetist.dk

FOREBYGGELSESUDVALG
Formand Jette Rytoft

NORDISK DIETISTFORENING/
NORDIC DIETETIC ASSOCIATION
Formand: Helle Skandorff Vestergård
Suppleant: Ulla Finne

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

Emne: First International Symposium on Trans Fatty Acids and Health

Sted: Rungstedgaard, København

Dato: 11. – 13. september 2005

Yderligere oplysninger: www.ernaeringsraadet.dk

Emne: Probiotika

Sted: København

Dato: 14. september 2005, kl. 19 – 21

Pris: Gratis

Arrangør: Dansk Selvskab for Klinisk Ernæring

Yderligere oplysninger: www.dske.dk

Tre-amtsmøde for kliniske diætister i Vestsjællands-, Storstrøms- og Roskilde Amt

Emne: Studerende og praktikværter

Dato: 12. oktober 2005 kl. 8.30-15.00

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

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

Tilmelding til: Klinisk diætist Line Kristensen, Nykøbing F Sygehus senest den 3. 

oktober på email: SULRK@STAM.DK .

NB: kun tilbagemelding ved aflysning af dagen

Emne: Etnicitet, tro og kost

Temadagen henvender sig til kliniske diætister og økonomaer fra Region Syd og psykiatrisk personale

i Vejle Amt, og vil sætte fokus på nogle af de problemer mennesker med anden etnisk baggrund og tro

møder, når de kommer til det danske behandlermiljø.

Mennesker fra andre kulturer og trosretninger har ofte en anden familiestruktur, kostvaner og syg-

domsopfattelse - samtidig med at nogle af indvandrerne har været udsat for tortur eller overgreb.

Disse overgreb påvirker psyken og risikoen for udvikling af psykiske sygdomme. Livsstil og sygdoms-

opfattelse set i relation til kultur og tro vil blive belyst af distriktssygeplejerske Hedda Herter, Risskov

Psykiatriske sygehus.

Endvidere har menneskerne med anden etnisk baggrund også andre kostvaner og livsstil end danske.

Fariba Koosha har både en iransk og en dansk diætistuddannelse, og hun vil lede den praktiske mad-

lavning samt undervise i muslimske kostvaner.   

Dato: 29. november 2005. Kl.  9-15

Sted: Økololariet i Vejle 

Antal deltagende: 20 stk.

Pris: 400 kr.

Tilmelding: Senest den 20. november 2005 til Psykiatrisk Informationscenter, Vejle Amt

Telefon: 7572 4090. Fax: 75724018 eller per mail psykinfo@psykinfo.vejleamt.dk 

www.psykinfo-vejleamt.dk  

Emne: Efteruddannelsesdag for kliniske diætister

Sted: Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø

Dato: 17. januar 2006. Kl. 9.30 – 15.30

Indhold:* Dietary advice and Nutritional supplements in the management of illness-related malnutriti-

on v/ Chief dietician BSc. Christina Baldwin, Chelsea and Westminster Hospital, London.

* Ernæring af patienter med KOL, referat af Sundhedsstyrelsens referenceprogram, ”Anbefalinger for

tidlig opsporing, opfølgning og rehabilitering af Kronisk obstruktiv lungesygdom” v/klinisk diætist

Hanne Møller, Middelfart Sygehus.

* Ernæring af patienter med inflammatorisk tarmsygdom, referat af Sundhedsstyrelsens referencepro-

gram, ”Anbefalinger for behandling af patienter med IBD” v/klinisk diætist Mette Borre, Århus

Sygehus.

* Den vanskelige samtale med den ernæringstruede patient v/klinisk diætist, psykolog, salgs- og mar-

ketingschef Anne Lehnschau, Novartis Healthcare A/S.

Tilmelding: Senest den 16 december til klinisk diætist Mette Borre, Århus 

Sygehus på mail mborr@as.aaa.dk. 

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer af DSKE. For ikke-medlemmer 

200 kr. Medlemmer af DSKE har fortrinsret til deltagelse.

Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 
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