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Læring er for livet

Det at stille de rigtige spørgsmål er læring. Det at have svaret givet på forhånd er

skoling.

Patientskoler er ved at være et af behandlingstilbuddene på langt de fleste syge-

huse.

Det ses dog heldigvis stadigt, at det opfølges af individuelle samtaler/konsultatio-

ner, hvor den enkeltes behov og vaner gennemgås, så individualisterne, dem der

ikke er til grupper, også får det rette indlæringsmiljø.

Patientskoler er en måde at formidle informationer og måske påbegynde en

læringsproces på til en gruppe, der skal leve med en kronisk tilstand. De beskrev-

ne skoler i dette nummer af ”Diætisten” viser, at der gøres op på kliniske data, og

at effekten vil kunne måles. 

Da det ikke er hårde data alene, der gør en forskel, men også en fundering af de

vaner, man som patient skal tilegne sig som mest hensigtsmæssige, er det altaf-

gørende, at det er fagligt opdaterede og kvalificerede undervisere. 

Undervisere, som planlægger forløbene i professionelle teamworks, hvor diæti-

sterne naturligvis indgår.

En anden mulighed kan være patient til patient undervisning, hvilket er drøftet

intenst i ”Sundhedsstyrelsens udvalg for kroniske patientforløb”. En mulighed,

som Patientforeningerne ser med opmærksomhed på – idet tiltaget er godt, så

længe det ikke erstatter den fagligt kompetente vejledning. 

Patientskolerne i Danmark, men også i resten af verden, er et forholdsvis nyt

begreb, og de har endnu ikke helt fået lægernes bevågenhed, som et redskab til

at håndtere den massive mængde af mennesker, der i fremtiden vil kræve

behandling for snart sagt alt.

Diætister i dag har en god pædagogisk fundering, og rigtigt mange af os opgrade-

rer løbende til nye niveauer, for at kunne imødekomme behovene. Man siger, at

læring er en evig søgen efter det individuelle svar og en evig øvelse i at stille de

rigtige spørgsmål – både for underviser/behandler og elev/patient.

Den gode Søren Kierkegaards læresætning om kunsten at hjælpe har ligget til

grund for opbygningen af læringsmiljøer, netop fordi det, at forstå patientens situ-

ation er så vigtigt, for at både patient og rådgiver kan stille de rigtige spørgsmål.

Uanset hvilken vejledningsform der vælges, er det utroligt vigtigt, at det foretages

i samarbejde mellem professionelle faggrupper, således at patienten innoveres

optimalt.

Dette vil kræve efteruddannelse, kvalitetssikring og supervision, der også frem-

over har bestyrelsens bevågenhed.

Med ønsket om udvikling 

og læring for alle i den kolde tid.
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Nu i brugervenlig flaske
Nutricia har designet en flaske i stedet for vores 
tetrabrik – baseret på undersøgelser af ønsker 
og behov fra patienter og sundhedspersonale

• Bedre i brug

• Bedre udseende

• Bedre smagsoplevelse

– mange velsmagende varianter

Jordbær Kakao Mokka Vanille Skovbær Abrikos

Nutricia A/S · Rørmosevej 2 A · 3450 Allerød · Telefon 70 21 07 07
Ordretelefon 70 21 07 09 · Ordrefax 48 10 09 00 · Ordre e-mail ordre@nutricia.dk Til optimal ernæringsterapi

– til optimal ernæringsterapi

Kontakt din lokale konsulent hos Nutricia på
telefon 70 21 07 07, hvis du er interesseret 
i at få vareprøver.
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Patientuddannelse – patienter kan selv

Projekt

Sundheds- & Patientskolen Grenaa

Sygehus er et 2-årigt projekt. Der er fokus

på at integrere sygdomsspecifik med

mere generel undervisning. Der undervi-

ses både på tværs af sygdomsgrupper og

på hold opdelt efter diagnoser. Udover

undervisning i traditionelle emner som

kost, motion, rygestop og sygdomsspeci-

fikke patientskoler, fokuserer projektet på

styrkelse af patienternes egenomsorg og

pædagogisk opkvalificering af undervise-

re tilknyttet Sundheds- & Patientskolen.

Projektet er et modelprojekt, og det skal

efter projektets afslutning afgøres, om det

udviklede koncept skal udbredes til andre

sygehuse eller evt. sundhedscentre i den

kommende region Midtjylland. Alle kur-

ser evalueres ved hjælp af spørgeskema-

er, og der arbejdes endvidere på at evalue-

re enkelte af kurserne ved hjælp af fokus-

gruppeinterviews. Der er primært tale om

en intern evaluering. 

Særlige indsatsområder
I alle kurser – og særligt i kurset Lær at

leve med kronisk sygdom – er der fokus på

at styrke patientens evne til egenomsorg –

dvs. troen på at kunne selv. 

For at fremme ovenstående er et af ind-

satsområderne også at tilbyde fagperso-

ner tilknyttet projektet som undervisere

et kursus i pædagogiske metoder, der

fremmer patientinvolvering i undervisnin-

gen. 

Patient til patient undervisning
Kurset Lær at leve med kronisk sygdom er

udviklet af Forskningsenheden for patient-

uddannelse* ved Stanford Universitet i

USA. Kernen i dette kursus er at øge pati-

enternes evne til egenomsorg – eller

håndtering af hverdagen med en kronisk

sygdom. 

Patienter med forskellige kroniske syg-

domme deltager på samme hold. Dette

medvirker til, at fokus fjernes fra det syg-

domsspecifikke (som der tages hånd om

på andre at Sundheds- & Patientskolens

kurser) og rettes mod de ting, der er fæl-

les for patienter – uanset hvilken kronisk

sygdom de har. Det er f.eks. træthed,

åndedrætsbesvær, angst for fremtiden,

frustration over at være blevet syg, behov

for at tilpasse arbejds- og familieliv til et

Sundheds- & Patientskolen Grenaa Sygehus fokuserer på

at øge patienters evne til egenomsorg. Patienter undervi-

ser andre patienter i at håndtere hverdagen med en kro-

nisk sygdom. Fagpersoner underviser i kost, motion og

rygestop samt sygdomsspecifikke patientskoler.  

TEMA

Af Helene Bech Rosenbrandt, Projektkoordinator, 
Sundheds- & Patientskolen, Grenaa Sygehus
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Helene Bech Rosenbrandt

* Stanford Patient Education Research Center
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liv med kronisk sygdom m.m. De fleste er

også blevet opfordret til, at ændre på en

eller flere livsstilsvaner for at forbedre

sygdommens prognose. 

En central del i kurset er udarbejdelse af

handlingsplaner med realistiske (del)mål

samt fælles feed back og problemløsning i

forhold til evt. uindfriede handlingsplaner.

Ved at sætte sig mål – og nå dem, får pati-

enterne små succesoplevelser og dermed

troen på, at de kan gøre en forskel. 

Der undervises efter ligemandsprincippet.

Dvs. at underviserne på kurset er patien-

ter, der selv har en kronisk sygdom. De

er uddannet til instruktører og underviser

efter en struktureret manual. De første til-

bagemeldinger fra patienter på kurset er,

at det øger troværdigheden, at undervi-

serne selv har en kronisk sygdom. Det er

vigtigt at understrege, at dette kursus skal

ses som et supplement til sygdomsspeci-

fik undervisning.  

Kostkurset
Kostkurset er udviklet af diætisterne Kia

Valum Rasmussen og Anna-Louise

Nedergaard, som også underviser på kur-

set. Kurset er inspireret af elementer fra

Lær at leve med kronisk sygdom. 

På kostkurset tages der således udgangs-

punkt i deltagernes ønsker til emner, de

finder relevante i forhold til at ændre kost-

vaner. Der arbejdes med, at ændringer i

kostvaner tilgodeser patienternes hver-

dagsliv. 

Udover ”traditionelle” emner som

ernæringslære, energireduktion, fedtkva-

litet og kulhydrater, er der fokus på at

træne deltagerne i at udarbejde ugentlige

handlingsplaner med realistiske (del)mål.

Diætisterne fortæller, at erfaringer viser,

at man ikke kan ændre en hel masse

vaner på en gang. Den enkelte deltager

bestemmer selv, hvad han eller hun vil

opnå, og diætisterne fortæller, hvad der er

ideelt, og hvordan deltagerne kan nå

deres mål. 

Hvis en deltager beslutter sig for både at

skære ned på sukker og fedt og begynde

at motionere, er der risiko for, at ingen af

delene lykkes, fordi det bliver for over-

vældende. Deltagerne skal derfor kun

udvælge ét indsatsområde fra gang til

gang.  
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FAKTABOKS

Sundhedsskolen tilbydes på tværs af patientgrupper 
og består af kurser i:
■ Kost (4-6 gange á 2 timers holdundervisning + 1 individuel vejledning)

■ Motion (7-14 gange á 1 times holdundervisning)

■ Rygestop (5 gange á 2 timers holdundervisning)

■ Lær at leve med kronisk sygdom (6 gange á 2 1/2 times holdundervisning)

Patientskolen tilbydes i forhold til sygdomsgrupper og består af:
■ Diabetesskole (sygdomslære og kostkursus)

■ Hjerteskole (sygdomslære, motionskursus og kostkursus)

■ Lungeskole (sygdomslære, motionskursus og kostkursus eller individuel 

diætistsamtale)



Undervisningsformen er en blanding af

oplæg, diskussion og udveksling af gode

idéer patienterne i mellem. Én af gangene

er holdet på indkøbstur til et lokalt super-

marked.

Målgruppe
Praktiserende læger og sygehus kan hen-

vise diabetes-, hjerte- og lungepatienter

samt overvægtige med BMI 30-40.

Patienterne skal endvidere være voksne

og bosat på Djursland.

Status
Projektet startede 1. januar 2005 og tog

mod de første patienter i september 2005.

I slutningen af november rundede skolen

de første 100 henvisninger, og ved årets

udgang var der henvist 128. 

Primo december 2005 er der henvist 105

patienter til Sundhedsskolen – 62 fra prak-

tiserende læger og 39 fra sygehus samt 5

fra patientskoler. Der er henvist 60 kvin-

der og 45 mænd. Fordelingen i forhold til

alder, diagnoser og kurser er vist i tabel 1

■

hrb@rc.aaa.dk
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Tabel 1. Fordelingen i forhold til alder, diagnoser og kurser

Aldersfordeling på henviste patienter

Aldersgruppe 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89
Antal patienter 1 11 13 25 36 18 1

Fordeling af henviste patienter ift. primære henvisningsdiagnose

Diagnose Adipositas Diabetes Hjertesygdom Lungesygdom Andet
Antal patienter 22 29 30 20 4

Antal tilmeldinger til de forskellige hold (ikke alle henviste har valgt hold endnu)

Hold Kost Motion Rygestop Lær at leve med kronisk sygdom
Antal patienter 40 51* 15 25

■ 2000: Cand. scient. Human Ernæring, Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole

■ 2000-2004: Sundhedskonsulent København Sund By og Folkesundhed
København, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning

■ 2002: Projektlederuddannelse, Implement A/S og Københavns Kommune

■ 2005- : Projektkoordinator Sundheds- & Patientskolen Grenaa Sygehus,
Randers Centralsygehus-Grenaa Sygehus

Helene Bech Rosenbrandt, 32 år

* Delt på to hold (motion I og motion II)





Patientskoler og 
gruppebaseret patientundervisning
– en litteraturgennemgang med fokus på metoder og effekter

De fleste amter i Danmark har etableret

patientskoler inden for et eller flere syg-

domsområder. På denne baggrund gen-

nemførte vi for Sundhedsstyrelsens Viden-

og dokumentationsenhed i 2004-2005 en

litteraturgennemgang på området til belys-

ning af metoder til at styrke egenomsorg

hos disse patienter (2).

Det er vigtigt for patienter med kronisk

sygdom i stort omfang selvstændigt at

kunne håndtere en ofte livslang sygdom,

og selvstændigt træffe beslutninger ikke

alene om daglig behandling og symptom-

lindring, men også om relevante livsstils-

ændringer, forebyggelse m.m. 

Gennemgangen tager udgangspunkt i lit-

teratur om patientskoler og gruppebase-

ret patientundervisning for patienter med

sygdommene type 2 diabetes, hjertekar-

sygdom, astma, kronisk obstruktiv lunge-

sygdom, muskel- og skeletsygdom inkl.

osteoporose samt psykisk sygdom. 

Disse sygdomsområder er højt prioriteret

i den danske regerings sundhedsprogram

’Sund hele livet’ (3). 

Formålet var på baggrund af en systema-

tisk litteratursøgning at gennemgå den

videnskabelige litteratur om metoder og

effekt i relation til patientskoler og grup-

pebaseret patientundervisning.

Litteratursøgningen er baseret på syste-

matiske reviews, metaanalyser* samt 

guidelines, medicinske teknologivurderin-

ger og andet videnskabeligt materiale.

Hvad er en patientskole?
Patientundervisning kan defineres som

undervisning af patienter med en 

diagnosticeret sygdom. 

En præcis definition af begrebet pati-

entskole er vanskelig, idet brugen

af ordet ’patientskole’ synes at

være et dansk fænomen. 

En direkte oversættelse til

engelsk - ’patient school’ -

forekommer ikke i litteraturen, som i ste-

det fx anvender ord som ’patient educati-

on in groups’, ’educational intervention’,

’self management education’ og ’empow-

erment’. Ordet kan forsøges defineret

gennem de funktioner og processer, der

finder sted i en patientskole: Patientskoler

tilbyder struktureret undervisning til pati-

enter og eventuelt pårørende, oftest grup-

pebaseret, i et planlagt forløb, ofte i umid-

delbar tilknytning til at diagnosen er stil-

let. Patientskoler skaber rammer inden

for sundhedsvæsenet, hvor et bredt spek-

trum af erfaringer, problemer og strategi-

er for problemløsning relateret til en spe-

cifik sygdom eller et specifikt symptom-

kompleks ideelt set kan udveksles mellem

underviser og patient og mellem patienter

indbyrdes (5).

Udviklingen af patientskoler i

Danmark har været præget af

begreberne livskvalitet og især

egenomsorg som et ’centralt,

men udefineret begreb’ (6). 

Skolerne – som i starten

omfattede 

diabetesskoler og astma-

skoler - opstod i

1990’erne som et led i

besparelser, hvor for-

Patientskoler for patienter med kronisk sygdom etableres i

stadigt stigende omfang i det danske sundhedsvæsen, og

antallet af patienter med kronisk sygdom er stigende (1).

TEMA

Af Nana Bro Folmann, cand.scient.san.publ, Ph.d.-studeren-
de, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og
Ingrid Willaing, Master of Public Health, chefkonsulent,
Muusmann Research & Consulting
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Nana Bro Folmann Ingrid Willaing
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* Metaanalyse: Sammenfattende statistisk analyse af tidligere gennemførte undersøgelser. 
Hvis der er gennemført flere undersøgelser af den samme problemstilling og med samme effektmål, 
kan resultaterne sammenfattes (4).



TEMA

målet primært var en reduktion i ind-

læggelser og indlæggelsestid på sengeaf-

delinger (6). Principielt kan patientskoler

etableres i flere forskellige regi, fx i pati-

entforeninger, kommunale aftenskoler og i

primær sundhedssektor, men i Danmark

er patientskoler oftest etableret i sygehus-

regi (5). Der er etableret et meget stort

antal patientskoler i det danske sundheds-

væsen, hvor patienter fra mange forskelli-

ge sygdomsområder er målgrupper for

forskellige interventioner. 

Litteratursøgningen
Litteratursøgningen blev påbegyndt i juni

2004 og afsluttet i midten af oktober 2004.

Søgningen er foretaget i databaserne

Cochrane Library, PubMed, Cinahl,

PsycInfo og PEDro. Der er primært søgt

efter reviews og metaanalyser.

Referencerne er inddelt i to områder; 1)

generel litteratur om (fortrinsvis) gruppe-

baseret patientundervisning og 2) littera-

tur om (fortrinsvis) gruppebaseret pati-

entundervisning inden for de seks syg-

domsområder (type 2 diabetes, hjertekar-

sygdom, astma, kronisk obstruktiv lunge-

sygdom, muskel- og skeletsygdom inkl.

osteoporose samt psykisk sygdom). 

Litteraturen blev udvalgt på baggrund af

følgende kriterier

Inklusionskriterier

■ Effektmål skal være beskrevet 

■ Interventionerne skal være beskrevet 

i et eller andet omfang

■ Der skal indgå studier med gruppe-

baseret undervisning

■ Målgruppen er patienter, herunder

både voksne og børn samt eventuelt

pårørende

■ Skandinavisk eller engelsksproget 

litteratur

Eksklusionskriterier

■ Litteratur publiceret før 1990

■ Primærstudier

I første omgang havde vi fastsat mere rigi-

de kriterier, men det fremgik hurtigt, at

der kun er få reviews, der specifikt under-

søger gruppebaseret patientundervisning,

og at der sjældent skelnes mellem effek-

ten af henholdsvis individuel og gruppe-

baseret undervisning eller en kombinati-

on af undervisningsformer.

Inklusionskriterierne viste sig således at

være for vanskelig at opfylde, og vi valgte

derfor at fastsætte mindre rigide inklusi-

onskriterier for litteraturen for de seks

sygdomsområder. Figur 1 viser resultatet

af litteratursøgningen inden for de seks

sygdomsområder.

Metodeproblemer
En række metodeproblemer i den anvend-

te litteratur gjorde det vanskeligt at identi-

ficere dels effekten af patientskoler, dels

effektive undervisningsmetoder.

Beskrivelsen af intervention og redskaber

til måling af effekt er generelt utilstrække-

lige, og ofte er det ikke beskrevet, hvad

den gruppebaserede patientundervisning

sammenlignes med. I nogle reviews er

der inkluderet studier, som sammenligner

en intervention med såkaldt vanlig prak-

sis, men det er ikke beskrevet, hvilken

undervisning vanlig praksis omfatter.

Andre studier sammenligner flere typer af

interventioner, hvor det kan være svært at

vurdere den ’isolerede’ effekt af interven-

tionerne. 

Pædagogisk teori og adfærdsteori anven-

des sjældent i udviklingen af interventio-

ner og redskaber til effektmåling, hvilket

afspejler en biomedicinsk snarere end en

pædagogisk tilgang (7, 8, 9, 10). Det ikke

klart hvilken kontekst og hvilke kompo-

nenter, der har afgørende indflydelse på

effekten af undervisning (11, 12, 13).

Derudover måles der overvejende på

korttidseffekt (op til seks måneder), og

der er meget begrænset viden om lang-

tidseffekten af interventionerne (11,12).

Der mangler generelt data om fx bortfald

og  gennemførelsesprocent.

Rekrutteringsmetoder er ofte ikke beskre-

vet, men metoden til rekruttering af pati-
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Figur 1: 
Litteratursøgningen i databaser inden for de seks sygdomsområder.

H
its

Cochrane: 283

PubMed: 15

Cinahl: 9

Cochrane: 168

PubMed: 16

Cinahl: 6

Cochrane: 355

PubMed: 262

Cinahl: 40

■ 4 reviews

■ 1 MTV

■ 1 guideline

■ 3 artikler af mere
generel karakter

■ 7 reviews

■ 2 rapporter

■ 1 guideline

■ 1 reference-
program

■ 1 artikel af mere
generel karakter

■ 6 reviews

■ 1 artikel af
mere generel
karakter

Type 2 diabetes Hjertekarsygdom Astma



enter kan svække generaliserbarheden af

resultaterne (12). 

Betydningen af undervisning i grupper af

patienter med samme sygdom sammenlig-

net med undervisning i grupper af patien-

ter med forskellige kroniske sygdomme

er uafklaret. Der mangler generelt data

om betydningen af køn, etnicitet, uddan-

nelsesmæssig baggrund og socioøkono-

misk status. Disse data kan have stor

betydning for effekten af en intervention

(13). Endvidere måles der oftest på en

lang række effektmål, hvilket øger sand-

synligheden for i hvert fald én positiv

effekt (12). Endelig mangler der viden om

omkostninger og omkostningseffektivitet

i relation til gruppebaseret patientunder-

visning.

Virker patientskoler efter hen-
sigten?
Måling af effekt

I litteraturen ses stor variation og mange

effektmål inden for hvert sygdomsområde

(figur 2 - side 12). Der er enkelte effekt-

mål, som anvendes inden for alle eller de

fleste af sygdomsområderne, fx viden og

livskvalitet, men der anvendes forskellige

målemetoder. Inden for samme sygdoms-

område er målgrupperne ofte meget for-

skellige i forhold til væsentlige karakteri-

stika. 

Vi fandt fem gennemgående temaer for

effekt i de seks sygdomsområder: Viden,

handlekompetence/compliance, psykoso-

ciale mål, fysiologiske mål og forbrug af

sundhedsydelser. 

Effekt af undervisning inden for de 

seks sygdomsområder

På vidensniveauet fandt vi generelt en

positiv effekt af undervisning, men øget

viden alene fører ikke nødvendigvis til

adfærdsændringer. For handlekompeten-

ce/compliance fandtes en forbedring ved

undervisning af patienter med diabetes og

KOL, mens der ikke var en entydig for-

bedring i handlekompetence efter under-

visning ved hjertekarsygdom, astma,

muskel- og skeletsygdom og psykisk syg-

dom. Effekten på psykosociale mål som

angst, livskvalitet og depression var ikke

entydig for nogen af de seks sygdomsom-

råder. Der ses en positiv effekt på fysiolo-

giske mål som glykæmisk kontrol ved dia-

betes samt blodtryk, blodets kolesterolni-

veau, dødelighed og sygelighed ved hjer-

tekarsygdom. 

Effekten var dog i de fleste sammenhæn-

ge kortvarig, og der ses meget sjældent

eksempler på opfølgende målinger mere

end seks måneder efter undervisningsfor-

løbets afslutning. I rapporten er resultater

for hvert sygdomsområde detaljeret

beskrevet (2).

Effektive undervisningsmetoder

Det er optimalt at anvende en kombinati-

on af metoder, hvori der indgår formidling

af viden om sygdom og behandling,

træning i praktiske/tekniske færdigheder

samt interaktiv undervisning med patient-

involvering og komponenter til optime-

ring af patientens evner til problem-

løsning og mestring. Litteraturen tager

ikke stilling til timingen, fx hvilke under-

visningsbehov en nydiagnosticeret patient

har, og hvilke behov en patient, som har

levet med kronisk sygdom gennem læn-

gere tid, har. Det er foreslået i litteratu-

ren, at den nydiagnosticerede har særligt

brug for vidensformidling for at få en

basisviden og opnå tekniske og praktiske

færdigheder, mens den mere ’erfarne’

patient har behov for udveksling af erfa-

ringer med andre patienter, men der

mangler dokumentation på dette område.

På baggrund af litteraturgennemgangen

har det ikke været muligt at konkludere,

hvorvidt gruppebaseret eller individuel

patientundervisning er mest effektiv. Det

er heller ikke muligt at sammenligne effek-

tivitet, tilfredshed og omkostningseffektivi-
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Cochrane: 498

PubMed: 37 

Cinahl: 13

Cochrane:  83

PubMed: 231 

Cinahl: 80

PEDro: 36

Cochrane: 956

PubMed: 24

Cinahl: 61

PsycInfo: 0

■ 4 reviews

■ 1 rapport

■ 1 master-
afhandling

■ 8 reviews

■ 1 MTV

■ 4 reviews om 
osteoporose

■ 4 reviews

■ 2 artikler af
mere generel
karakter

KOL Muskel- og 
skeletsygdom Psykisk sygdom



Figur 2: De meste anvendte effektmål for de undersøgte sygdomsområder

TEMA

tet af gruppebaseret patientundervisning

versus fx internetbaserede, interaktive

undervisningsmetoder, som i stigende

grad etableres for fx rygestop og vægttab. 

Konklusion 
Status er, at den eksisterende viden om

patientskoler – metoder og effekt – er

meget ufuldstændig. På en række syg-

domsområder ses positive effekter af

undervisningen, men der mangler sikker

dokumentation for en række effektmål.

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation

til at give anbefalinger om varighed, fre-

kvens eller forløb af undervisning eller

setting for undervisning. Der er moderat

evidens for, at gruppebaseret undervis-

ning i relation til specifikke effektmål, fx

ændring af livsstil, har bedre effekt end

individuel undervisning (14, 15). Der er

ikke tilstrækkelig dokumentation til at give

anbefalinger vedrørende underviserkom-

petencer - herunder erfarne, uddannede

patienter som undervisere - eller anbefalin-

ger vedrørende specifikke instrumenter til

måling af effekt og evaluering af undervis-

ningsforløb(Sundhedsstyrelsen har af-

prøvet en model, hvor patienter undervi-

ser patienter, med i alt 32 kursister i Ribe

og Københavns amter (16). Evalueringen

har vist positive resultater i relation til pati-

enttilfredshed, men erfaringsgrundlaget

er som nævnt beskedent). 

Der er således endnu ikke tilstrækkelig

dokumentation af god kvalitet til at vurde-

re effekten af gruppebaseret patientud-

dannelse hverken generelt eller for de

specifikke sygdomsområder, som er

undersøgt i denne litteraturgennemgang.

Denne konklusion skærpes af det forhold,

at der formentlig er publikationsbias, såle-

des at fortrinsvis de mest positive resulta-

ter er publiceret. Sundhedsøkonomiske

perspektiver, herunder effektiviteten af

forskellige undervisningsmetoder, er hel-

ler ikke afklarede.

Der er generelt enighed om, at patientun-

dervisning bør være en naturlig del af til-

budet til patienter med kronisk sygdom.
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Viden 

Handlekompetence/
compliance
- Self-efficacy
- Selvmonitorering af glukose
- Kostvaner

Psykosociale mål
- Angst 
- Depression
- Livskvalitet

Fysiologiske mål
- HbA1c

- Lipider
- Blodtryk
- Vægt
- Senkomplikationer

Viden

Handlekompetence/
compliance
- Compliance
- Fysisk aktivitet
- Rygning
- Kost
- Stress-management
- Medicinforbrug 

Psykosociale mål 
- Angst
- Depression
- Livskvalitet
- Tilfredshed
- Selvvurderet helbred

Fysiologiske mål
- Blodtryk
- Kolesterol
- Recidiv af hjertekarsygdom
- Revaskularisering
- Angina pectoris
- CABG
- Myokardieinfarkt
- Død

Forbrug af sundhedsydelser
- Behandlings-omkostninger
- Indlæggelser

Viden

Handlekompetence/
compliance
- Forbrug af medicin, compliance
- Færdigheder vedr. medicinering
- Adfærdsændring
- Self-efficacy

Psykosociale mål
- Livskvalitet 
- Angst 

Fysiologiske mål
- Lungefunktion
- Symptomer
- Dage med nedsat aktivitet
- Skolefravær

Forbrug af sundhedsydelser
- Skadestuebesøg
- Indlæggelser
- Akutte lægekonsultationer
- Sygedage
- Udskrevet medicin

Diabetes Hjertekarsygdom Astma/allergi



Udviklingen i sygdomsmønstret i Dan-

mark med en kraftig stigning i antallet af

personer med kronisk sygdom nødvendig-

gør gruppebaserede interventioner, idet

der ikke vil være ressourcer til systemati-

ske individuelle tilbud med et indhold sva-

rende til et forløb i en patientskole. I de

mest succesfulde studier ser gruppebase-

ret patientundervisning ud til at kunne

bidrage til øget egenomsorg og en bedre

hverdag med kronisk sygdom. 

Der er fortsat behov for at gennemføre

forskning og evaluering vedrørende grup-

pebaseret patientundervisning for patien-

ter med kronisk sygdom, idet størstede-

len af litteraturen er præget af store meto-

dologiske begrænsninger. 

Med udgangspunkt i litteraturen er det

muligt at give følgende anbefalinger til

fremtidig planlægning, evaluering og

forskning i relation til gruppebaseret pati-

entundervisning: 

Effektmål

■ Det er vigtigt at formulere formålet

med undervisningen for at kunne fast-

lægge relevante effektmål 

■ Der skal være få og centrale effektmål

■ Der skal identificeres relevante effekt-

mål og relevant follow-up tid for de

enkelte effektmål

■ Det skal vurderes, hvornår det er reali-

stisk og rimeligt at vurdere effekten 

■ Der skal anvendes relevante og valide-

rede redskaber til måling af effekt 

Indhold og metode af undervisning

■ Der skal i interventionen overvejende

være fokus på patientens rolle i håndte-

ring af sygdommen

■ Der bør i undervisningen indgå formid-

ling af viden, træning i praktiske/tekni-

ske færdigheder og formen bør være

interaktiv

■ Der bør gøres brug af pædagogisk eks-

pertise 

Evaluering og forskning

■ Det er vigtigt, at beskrive interventio-

nen på en reproducerbar måde 

■ Det er vigtigt, at beskrive den teoreti-
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Viden 

Handlekompetence/
compliance
- Medicinforbrug
- Antal og graden af forværringer
- Sundhedsadfærd
- Self-efficacy

Psykosociale mål
- Livskvalitet
- Psykisk velvære

Fysiologiske mål
- Lungefunktion
- Symptomer
- Åndenød
- Fysisk kondition,
- VO2 (iltoptagelseshastighed)
- Milde anfald over 6 mdr.
- Svære anfald over 6 mdr.
- Monitorering af symptomer

Forbrug af sundhedsydelser
- Skadestuebesøg 
- Indlæggelser pga. astma eller KOL

Viden

Handlekompetence/
compliance
- Compliance mht. fysisk træning
- Compliance med selvhjælpsmetoder
- Medicinforgiftninger

Psykosociale mål
- Livskvalitet
- Velvære
- Mental funktion
- Angst 
- Depression

Fysiologiske mål
- Funktionsevne
- Smerteintensitet
- Aerob kapacitet
- Gang

Forbrug af sundhedsydelser
- Lægekonsultationer
- Medicinforbrug

Viden

Handlekompetence/
compliance
- Compliance
- Selvkontrol
- Kognitiv funktion
- Social adfærd
- Coping

Psykosociale mål
- Tilfredshed (med behandling)
- Trivsel
- Selvværd
- Livskvalitet 
- Accept af behandling

Fysiologiske mål
- Psykopatologi (fx depressive eller 

psykotiske symptomer)

Forbrug af sundhedsydelser
- Behandlingsomkostninger
- Indlæggelser
- Genindlæggelse

KOL Muskel- og skeletsygdomme Psykisk sygdom
(inkl. osteoporose)



TEMA

ske baggrund for interventionen, her-

under den forventede virkningsmeka-

nisme 

■ Det er vigtigt, at beskrive rekruttering,

gennemførelsesprocent og årsager til

frafald 

■ Det er vigtigt, at beskrive omkostnings-

effektivitet og tilfredshed for et givet

undervisningskoncept A sammenlignet

med et givet undervisningskoncept B

■ Det er vigtigt, at beskrive data i relation

til køn, etnicitet, uddannelsesmæssig

baggrund og socioøkonomisk status

samt comorbiditet

■ Det er vigtigt, at forsøg med patienter

som undervisere følges med stringent

evaluering

■ Det er vigtigt, at henvise til detaljeret

program, pædagogisk metode, setting

m.m. på fx hjemmeside ■

NABF@glostruphosp.kbhamt.dk

iwil@muusmann-as.dk
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Et Revacenter og en klinisk diætist
– hvordan hænger det sammen?

Jobbet her på Revacentret må nok katego-

riseres som klinisk diætist ud i et uopdyr-

ket felt. Og alligevel er basis for opgaven

– individuel diætvejledning efter de gæng-

se principper!

En del af det samlende 
beredskab
Revacenter Esbjerg, er en del af Ribe

Amts samlede beredskab indenfor det

sociale område. Hvor det skønnes realis-

tisk, har centret til opgave at bringe per-

soner med begrænsninger i arbejdsevnen

(fysisk, psykisk og socialt) tilbage på

arbejdsmarkedet. 

Dette iværksættes gennem individuelle

udviklende processer.

Denne opgave varetages af ca. 100 medar-

bejdere med følgende kompetencer:

Socialrådgivere, værkstedspersonale,

fysioterapeut, psykolog, psykiater, lærere

samt tilknyttede læger fra Arbejdsmedi-

cinsk afdeling fra Sydvestjysk Sygehus

Esbjerg – samt siden 1.aug. 2004 også af

én klinisk diætist! 

Jeg har igennem 15 år været ansat her på

centret som afdelingsleder/ledende øko-

noma for vores køkken/kantineafdeling.

Afdelingen indeholder 4 selvstændige

køkkener, 12 medarbejdere med kostfag-

lig baggrund og ca. 35 klienter i årsvær-

ker med et årligt gennemløb på ca. 100.

Klienterne afklares ved arbejde indenfor

køkkenfaget i forhold til fremtidige

erhvervsmuligheder. Der bespises i alt ca.

1000 personer dagligt i de fire køkkener.

Livsstil og arbejdsmarkedet
Mange klienter lever med en livsstil, der

er præget af dårlig ernæring og manglen-

de fysisk aktivitet. Dette øger risikoen for

udvikling af helbredsproblemer, nedsæt-

ter det selvoplevede helbred og påvirker

klienternes erhvervsmæssige og sociale

funktionsevne.

Psykisk sygdom, livsstilssygdomme med

svær overvægt, diabetes, alkoholproble-

mer, fysiske gener m.m. er sygdomme,

der ofte påvirker forløbet på vej til

arbejdsmarkedet. Centret har set det som

en vigtig opgave at optimere revalide-

ringsforløbet ved at sikre vejledning i dis-

se kostrelaterede problemstillinger. Dette

var den direkte årsag til, at jeg søgte ind

på Jysk CVU i Århus for efterfølgende at

kunne tilbyde assistance på det diætetiske

område.

Henvisning til klinisk diætist
Centret har et årligt gennemløb på ca. 800

klienter. Heraf bliver ca. 600 af klienterne

henvist til lægelig og sundhedsmæssig

vurdering. 

Visitationskompetencen og henvisning til

klinisk diætist ligger ved overlægerne fra

Arbejdsmedicinsk afdeling, Sydvestjysk

Sygehus Esbjerg. Det betyder, at jeg altid

har lægeekspertise, som jeg kan kontakte

for drøftelse af sagen m.m. 

At give værdi igen – er det revalidering handler om. 

Landets socialpolitik foreskriver, at der skal være et tilbud

om erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der

kan bidrage til at de borgere, der har begrænsninger i

arbejdsevnen fastholdes eller integreres ind på arbejds-

markedet. Vejene hertil har aldrig været mere mangfoldi-

ge end nu – og denne vej kan gå via den kliniske diætist! 

TEMA

Af Hanne Holm Hansen, klinisk diætist & 
ledende økonoma, Revacenter Esbjerg

D I Æ T I S T E N  N R . 7 9  -  2 0 0 6

Hanne Holm Hansen
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TEMA

En henvisning til diætisten er altid arbejds-

relateret, dvs. lægen skønner, at såfremt

den ernæringsmæssige situation forbed-

res, ja så er muligheden for tilbagevenden

til arbejdsmarkedet også betydelig forøget.

Dette bevirker, at diætvejledningen bliver

sat ind i den samlede ramme, der

omhandler hele personens livssituation i

forhold til: Hvorfor personen er visiteret

til et revalideringscenter, personlige kom-

petencer og barrierer i forhold til arbejds-

markedet, forsørgelsesgrundlag m.m. 

Jeg har, via mine mange år på centret,

baggrund for at sikre, at processen hos

diætisten også kobles til muligheder på

den arbejdsmæssige front. Et vejlednings-

forløb afsluttes derfor altid med en udta-

lelse, der indgår i den samlede erhvervs-

mæssige vurdering.

Henvisninger til diætetisk vej-
ledning
Henvisningerne bestod det første halve års

tid mest af svært overvægtige, hvor det var

oplagt, at en vægtreduktion ville kunne

bedre den helbredsmæssige situation. 

Efterhånden er henvisningerne blevet

mere differentierede og har omfattet:

Svær overvægt, med diverse problem-

stillinger:

■ belastningsproblemer fra ben, knæ og

fra kroppen generelt

■ obstipation

■ fjernelse af galdeblære

■ søvnapnø

■ slidgigt – glucosaminbehandling

■ ødemer – vanddrivende

■ prednisolonbehandling

■ vejrtrækningsbesvær

■ refluksproblemer

■ allergi

■ pga. medicin 

– (depression, skizofreni m.m.)

Diabetes type 2

Forhøjet kolesterol

Spiseforstyrrelse:

■ bulimi

■ anorexi

Fødevareallergi

Cøliaki

Esophaguscancer – refluksproblemer m.m.

Den motiverende samtale
Alle, der henvises til klinisk diætist, kom-

mer fordi de selv via samtalen med læge-

konsulenten kan se det hensigtsmæssige

heri. Det er min oplevelse, at selv om de

kommer efter eget ønske, så kommer

mange til første vejledning med stor skep-

sis og en bekymring om ”hvad dette nu

skal føre til”. 

Som vejledningsmetode arbejder jeg hoved-

sagelig med den motiverende samtale. 

Metoden er god til at afstemme forvent-

ninger, sætte fokus på ressourcer i for-

hold til livsstilsændringer og personens

samlede situation i øvrigt.

Jeg bruger ca. 1 1/2 time på den første

samtale, for netop at nå vejen rundt om

hele personens livssituation og for ikke at

skulle forcere noget.

Alene det at drøfte hvilken form for vej-

ledning, der er behov for, og hvor tit vi

skal mødes, kræver tid og ro i en afslap-

pet atmosfære.

Jeg har oplevet flere i vejledning, der ger-

ne vil have tider med korte intervaller. At

kunne imødekomme dette, medfører en

positiv oplevelse, hvor klienten føler sig

set og forstået. Jeg sætter dermed ikke

begrænsninger på forløbet fra starten.

Udover den individuelle diætvejledning

har jeg ”sundhedsundervisning” i

ernæring, motion og fordele ved rygestop

for en bred del af klientellet. 

Andre afdelinger
Revacenter Esbjerg har endvidere afdelin-

ger i henholdsvis Varde og i Brørup kom-

muner, der står for afklaringsforløb i disse

geografiske områder. Her indgår jeg ligele-

des, som klinisk diætist, på samme vilkår

som tidligere beskrevet.

Den fremtidige indsats
I forhold til den fremtidige indsats tegner

der sig et billede af særlige sundhedsaf-

klaringsforløb før starten på den reelle

erhvervsafklaring i et teamarbejde med

deltagelse af læge, socialrådgiver, psyko-

log, fysioterapeut og klinisk diætist. 

Særlige sundhedsafklarende forløb tilret-

telagt bestemte målgrupper, hvor

ernæringen har en vigtig betydning, er

også under udarbejdelse på centret.

Yderlige oplysninger om centret:

www.reva.ribeamt.dk  ■

hhh@ribeamt.dk
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Amtskommunen er i henhold til
Lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats
§ 22 og § 69 i Lov om Social
Service forpligtet til:

■ At bistå kommunerne i deres

revalideringsindsats ved at sørge

for tilbud til personer med be-

grænsninger i arbejdsevnen, der

ikke kan revalideres ved hjælp af

kommunale tilbud.

■ At yde rådgivning til borgere og

primærkommunerne.

Amtskommunen kan i henhold til
Lov om ansvaret for og styringen
af den aktive beskæftigelsesindsats
§ 23 ligesom kommunen:

■ Udvikle og styrke indsatsen for

at inddrage virksomhederne i ind-

satsen efter Lov om en aktiv

beskæftigelsesindsats, herunder

revalidering og andre virksom-

hedsrettede tilbud.

Amtskommunen kan som led i

beskæftigelsesindsatsen etablere

vejlednings- og afklaringsforløb

samt særligt tilrettelagte projekter.

Faktaboks om lovgrundlag



Nu er den sikre vej til vægttab blevet endnu bedre

Nyhed!

Vi har gennem de seneste 25 år 
kontinuerligt arbejdet med at udvikle 
seriøse diæt produkter til de danske 
forbrugere samt hospitaler og diætister. 
Produkterne er testet nøje, og er i dag 
brugt i mere end 50 videnskabelige 
undersøgelser. 

Vi har valgt at omdøbe de gode kendte varianter 
til en serie der hedder Nupo Classic®, og har 
samtiddigt udviklet et Start Kit, der indeholder 
alle vores kendte smagsvarianter i praktiske 
portionsposer. 

Start Kittet indeholder også en Nupo® shaker 
samt vort anerkendte kostsystem til vægtved-
ligeholdelse som vi kalder ”Briksystemet”. 

Shakeren sørger for at næringspulveret blandes 
med vandet så der ikke forekommer klumper. 
Briksystemet er en guide, hvor du lærer at spise 
normalt og i korrekte mængder, så du ikke tager 
på efter Nupo® diæten. Den giver samtidigt en 
række nyttige tips til motion i hverdagen samt 
en bedre forståelse for hvordan du får indført en 
sundere livsstil.

Nupo har også udviklet 3 helt nye måltidserstat-
ninger beregnet til vægtkontrol.
Den nye produkt serie består af tre lækre barer 
der fås i forskellige velsmagende varianter, 
hasselnød, chokolade og karamel. 
Nupo® Barerne har et meget lavt kalorieindhold 
og samtidigt indeholder de alle de vigtige 
vitaminer, mineraler og sporstoffer, som din 
krop skal have tilført hver eneste dag. 
Hvis du bruger Nupo® Barerne som måltids-
erstatning kan du kontrollere dit kalorie indtag, 
og dermed også selv medvirke til at holde 
vægten. 
Husk på at når din krop får dækket sit naturlige 
næringsbehov, øges dit velbefi ndende i form 
af mere energi og som oftest også en lettere 
hverdag. 

Vil du som tusindvis af andre 
følge den sikre vej til vægttab, bør 
du vælge Nupo til at hjælpe dig.

Læs mere om vægttab og vægtvedligeholdelse, 

eller tilmeld dig gratis til vores vægttabs- og vægt-

vedligeholdelseskurser på www.nupo.com

www.fl expack.dk
Nupo produceres og markedsføres af                Elektronvej 10 - DK 2670 Greve - Tlf: +45 43 45 95 00 - Email: info@fl expack.dk



Osteoporoseskolen 
på Odense Universitets Hospital

Overvejelser og baggrund
Behovet for undersøgelse og behandling

af patienter med osteoporose er stigende

bl.a. på grund af ændring i befolkningens

alderssammensætning, hvor der bliver fle-

re og flere ældre. Data viser da også at

osteoporose er

særdeles

hyppig i

den

ældre

befolkningsgruppe, idet ca. 17% af 60-åri-

ge kvinder og 6% af 60-årige mænd ople-

ver et hoftebrud i deres resterende leve-

tid (1). Osteoporotiske brud medfører

desuden reduceret levetid og livskvalitet

med kroniske smerter. Således dør ca.

20% af patienterne med collum femoris

fraktur i efterforløbet og ca. 33-50% af pati-

enterne bliver afhængige af andre (1).

Det er i undersøgelser vist, at osteoporoti-

ske frakturer kan forbygges ved medi-

cinsk behandling (2,3). Ligesom livsstils-

ændringer i form af fysisk aktivitet med

henblik på vedligeholdelse af muskler og

balance, rygeophør, kostomlægning og

forebyggelse af fald også kan reducere

risikoen for knoglebrud (4,5,6).

Med det in mente har afd. M ved Odense

Universitets Hospital et ønske om at for-

bedre behandlingen af osteoporose og

startede derfor i 2002 projektet ”Osteopo-

roseskolen”.

Metode
I projektet er der nu inkluderet

de planlagte 300 patienter.

Inklusionskriterier er kvinder

og mænd i alderen 45-80 år.

Deltagerne skal ligeledes være

selvhjulpne, og må ikke lide af

kognitive forstyrrelser. De skal

have fået konstateret osteoporose

inden for et år. Specifik medicinsk

behandling skal være planlagt eller

påbegyndt ved forundersøgelsen. 

Patienterne blev randomiseret til enten

”skole” eller ”kontrol” gruppe og udfylder

en række spørgeskemaer ved start, efter

henholdsvis 3, 12 og 24 måneder, som illu-

streret i figur 1.

Ligeledes tilbydes patienterne DEXA-

scanning ved inklusion og efter 1 og 2 års

deltagelse.

Undervisningen
Undervisningen varetages af et tværfag-

ligt team bestående af læger, fysioterapeu-

ter, sygeplejerske og klinisk diætist.

Undervisningen foregår over 4 fortløben-

de fredage i holdstørrelser på 8-12 delta-

ger. At der er en uge mellem hver under-

visningsdag er hensigtsmæssigt af hensyn

til læringssituationen og af hensyn til at få

afprøvet forskellige redskaber i dagligda-

gen.

De emner, der undervises i, fremgår af

skemaet i figur 2. I fysioterapeutens

undervisning indgår praktiske øvelser,

hvor deltagerne instrueres i forskellige

relevante øvelser i balance og muskelstyr-

ke. Kostundervisningen er rettet mod cal-

cium og D-vitamins betydning for knogle

mineraliseringen. Dette gælder specielt

hvordan den enkelte sikres sufficient

dækning, hvilke krav der er til calciumtil-

skud samt om, at der er andre stoffer i

kosten, som påvirker optagelsen af calci-

um og D-vitamin.

De pædagogiske hjælpemidler, som

anvendes til at belyse, hvordan kostråde-

ne omsættes til patientens hverdag, er

bl.a. ud fra sammensætningen af en dags-

kost, brug af billedillustration og produkt-

- En randomiseret undersøgelse af effekten af en ”osteo-

poroseskole” på behandlingscompliance, livskvalitet,

knoglemineral-tæthed og faldhyppighed.

TEMA

Af Berit Knold, Klinisk diætist, Dorthe Nielsen, Sygeplejerske,
Cand. Scient. San., Winnie Nielsen, Fysioterapeut, Jesper Ryg,
Læge phd. stud., Nis Nissen, Læge phd. Stud., Annette 
Riis-Madsen, Bioanalytiker og Kim Brixen, Overlæge phd. 
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Berit Knold
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attrapper med hensyn til valg af produkter

samt i hvilken mængde.  Der anvendes

bl.a. overheadsmateriale fra Mejeri-

foreningen (7).

På hvert hold afsættes en time til at drøf-

te, hvordan det er at leve med osteoporo-

se, samt de vilkår, forhold og holdninger

til livet, deltagerne besidder og som kan

være med til at holde deltagerne sunde og

raske.

I forbindelse med undervisningen er

vores mål at skabe en åben, tillidsfuld

atmosfære blandt undervisere og deltag-

ere. Der benyttes empati, humor, åbenhed

og varme. Pædagogisk bygger undervis-

ningen på teorier om empowerment (8,9).

Hermed tænkes den proces, der styrker

patienten til at mestrer egen situation,

således at den enkelte patient får øget

kompetence til at medvirke aktivt ved

beslutninger og målsætninger om egen

behandling i forbindelse med osteoporose

(10).

Osteoporoseskolen i fremtiden
Projektet afsluttes i foråret 2007. Hvis

undersøgelsen viser, at deltagelsen i oste-

oporoseskolen har effekt, vil kontrolgrup-

pen blive tilbudt et lignende skoleophold.

Ligeledes tilstræbes det, at osteoporose-

skolen bliver et standardtilbud til alle pati-

enter med osteoporose på Fyn. 

Berit.knold@ouh.fyns-amt.dk ■
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Deltagere
N=300

Kontrol gruppe
N=150

Spørgeskema
Tid=0

Spørgeskema
Tid=3 Tid=12 Tid=24

Randomisering

Skole gruppe
N=150

1. Fredag

Introduktion. Facts
om osteoporose

Sygeplejerske og
fysioterapeut

Brud og smerter

Fysioterpeut

Undersøgelser

Sygeplejerske

2. Fredag

Balance og styrke
øvelser

Fysioterapeut

Kosten, mineraler
og vitaminer

Diætist

3. Fredag

Balance og styrke
øvelser

Fysioterapeut

Forebyggelse
generelt

Sygeplejerske og
fysioterapeut

At leve med 
osteoporose

Sygeplejerske

4. Fredag

Balance og styrke
øvelser

Fysioterapeut

Medicinsk 
behandling

Læge

Figur 2. Skole skema

Figur 1. Design af projekt



Rygestop – det kan kliniske diætister også!

At være klinisk diætist og rygestoprådgi-

ver samtidig er efter min mening en rigtig

god konstellation. Mange rygere har

svært ved at stoppe pga. risiko for

vægtøgning. Som klinisk

diætist har man kvalifikati-

onerne til at vejlede ryge-

stopperen i, hvordan denne

kan ændre på sin kost uden

det bliver for restriktivt samt

lave diætplaner, der er tilpasset

den enkelte, hvis dette er nød-

vendigt. Derudover kan vi give

kostvejledning på et professionelt

sundhedsfagligt plan.

Når man som klinisk diætist uddan-

nes til rygestoprådgiver, opdager

man hurtigt, at det er de samme moti-

vationsværktøjer som bruges under en

diætvejledning. For mig at se, er der

paralleller i den måde mange mennesker

ryger på, og hvordan mange bruger mad.

Mange mennesker bruger mad eller røg

som trøst/afledning/nedsættelse af

stress. 

Al tobak indeholder nikotin, og nikotin

virker både stimulerende og dæmpende

på temperament og følelser. Bl.a. har

rygerne et øget dopaminniveau i blodet,

der virker som et belønningssystem i

kroppen. Nikotin påvirker både direkte og

indirekte afgivelsen af dopamin.

Allerede ved første samtale med rygestop-

peren er det ofte de samme spørgsmål og

teknikker, der bruges som i diætvejled-

ning.

De personer som fra begyndelsen er

bekymrede for vægtøgning optager jeg en

kostanamnese på. Kostanamnesen vurde-

res og drøftes med rygestopperen. Hvis

kostanamnesen afdækker områder, hvor

rygestopperen med lethed kan ændre

uhensigtsmæssige vaner, foreslår jeg

rygestopperen at ændre disse områder

inden opstart af rygestoppet.

Værktøjer
Her et par eksempler på hvilke værktøjer,

der ligner hinanden i arbejdet med ryge-

stop og i diætvejledning:

I 2000 blev jeg opfordret til at uddanne mig til rygestop-

rådgiver- umiddelbart syntes jeg ikke, det havde så meget

at gøre med mit job. Men jeg ændrede hurtigt mening.

Jeg blev grebet af, hvordan man kunne overføre de værk-

tøjer man lærer på rygestopkurser til hverdagen som kli-

nisk diætist.
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TEMA

Af Majken Kongstad, klinisk diætist, rygestoprådgiver,
Middelfart Sygehus og privatparktiserende

Majken Kongstad
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■ Motivation for rygestop 

– motivation for kostændringer

■ Placering i rygestopcirklen 

– placering i kostændringscirklen

■ Tidligere stopforsøg 

– tidligere (slanke)kure

■ Aktuelt rygemønster

– aktuelt spisemønster

Vejledningsmateriale
Kræftens Bekæmpelse har udarbejdet nye

vejledningsmanualer til både gruppe og

individuel rygeafvænning.

I manualerne kan man også som klinisk

diætist få inspiration til andre metoder til

vejledning.

Rygestop og kostvejledning
Jeg har i mit daglige arbejde mange moti-

verende samtaler om rygestop og livsstils-

ændringer generelt. 

I den individuelle rygestoprådgivning

kommer man ofte automatisk ind på vægt

og stofskiftespørgsmål i forbindelse med

rygestop. 

Min erfaring er, at mange ex-rygere ofte

er klar til at ændre på flere livsstilsfakto-

rer på en gang. Nogle gør det, uden de

egentlig selv er bevidste om det.

Jeg mener, at kliniske diætister er godt

klædt på til at vejlede ex-rygerne ud fra

en overordnet vurdering af den enkelte

ex-rygers kost. Vi kan vurdere, hvor de

bedst opnår gevinst ved at ændre kostva-

ner. Ofte drejer det sig måske om små

ændringer i den samlede kost.  F.eks. kan

der være personer, der drikker meget

mælk, men tror at det ikke tæller i det

samlede regnskab ”det er jo minimælk”.

Specielt de særligt vægtbekymrede er det

en fordel at give diætetisk rådgivning.

Denne gruppe har en stor risiko for til-

bagefald til tobakken igen.

Man kan være meget specifik i vejlednin-

gen, samt ud fra en faglig vurdering fore-

slå personen f.eks. en diætplan, så de

føler mere kontrol over, hvad de gør. 

Man kan også vurdere, om der er brug

for anden form for professionel

behandling f.eks. 

psykoterapi.

Min erfaring er, at ex-rygerne har brug

for specifikke kostråd med hensyn til

kosten i forhold til deres samlede kostind-

tag og ikke kun generelle kostråd. Man

skal give dem forslag, der er nemme at

bruge, uden de føler for meget besvær og

afsavn. Det er også vigtigt at signalere, at

intet er forbudt. 

Udarbejdelse af materiale
Klinisk diætist Merethe Have og jeg har i

foråret 2005 udarbejdet en pjece samt

andet materiale for Novartis om rygestop

og vægt. I materialet har vi lavet konkrete

forslag til mellemmåltider til personer, der

ikke er overvægtige i forvejen, men som

bare gerne vil holde vægten efter ryge-

stop. 

Materialet henvender sig ikke til KOL

patienter, hvor mange ofte ville have gavn

af en vægtøgning ej heller til diabetikere.

Diabetikere får ofte svingende blodsukre i

forbindelse med rygestop, hvorfor de kan

have brug for vejledning fra deres behand-

lere. Ofte skal de også justeres i medicin.

Jeg er meget glad for at have taget kurser

i rygestop, og kan varmt anbefale det til

andre kollegaer ■

kongstad@logit.dk 
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Diabetesskole for Type-2 diabetikere,
Sygehus Fyn Nyborg
- et undervisningsforløb.

TEMA

Af Merethe Have, Klinisk diætist, Sygehus Fyn
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Skolens formål og
undervisning 

Diabetesskolen arbejder

ud fra en rapport, der

er udarbejdet af Amts-

diabetesudvalget om

Diabetesbehandlingen

i Fyns Amt, hvor den

overordnede målsæt-

ning er at: 

■ Bevare livskvaliteten ved optimering af

diabetesregulationen

■ Forebygge eller forsinke udvikling af

senkomplikationer

Formålet med undervisningen er, at den

enkelte diabetiker opnår en praktisk og

teoretisk basisviden om selve sygdom-

mens natur, behandlingsmuligheder samt

forebyggelse af senkomplikationer.

Således at den enkelte diabetiker oplever

en øget mestringsevne i sin hverdag, sam-

tidig med at, der ses et faldende eller nor-

maliseret HbA1c, der fortæller, hvordan

det gennemsnitlige blodsukker har ligget

de sidste 3 måneder.

De pædagogiske formål og mål med

undervisningen er udarbejdet ud fra en

overbevisning om at en vis mængde basis-

viden er en forudsætning for at kunne

mestre en hverdag med diabetes. Og at

denne basisviden formidles ved anvendel-

se af gruppeundervisning, herunder en

kombination af foredrag og dialog mellem

deltagerne og underviseren. Endvidere

drages diabetikerens egne erfaringer ind i

undervisningen, samt koblingen af teori

og praksis bedst muligt fører til indfrielse

af formålet med undervisningen. 

Henvisning og optagelses-
kriterier
Skolen indeholder ikke behandling, men

er udelukkende et undervisningstilbud til

diabetikere og deres pårørende.

Diabetespatienterne kan henvises fra den

praktiserende læge, sygehusafdelingen og

diabetesteamet på sygehuset.  

Der stilles følgende krav for at blive hen-

vist til diabetesskolen, at deltageren:

■ Har type -2 diabetes

■ Taler og forstår dansk

■ Er selvhjulpen

■ Kan modtage og forstå undervisning

givet til en gruppe

■ Besidder et minimum af motivation for

at ændre livsstil

Deltagere, undervisningen og de
fysiske rammer 
Skolen er for alle type 2 diabetikere, der

enten er behandlet med kost eller tablet-

ter/insulin, og som ikke har deltaget på

diabetesskolen før. Et hold skal omfatte

ca. 10 diabetikere og evt. deres pårøren-

de. Aldersmæssigt er der en spredning fra

35 til 78 år, hvor størstedelen er mellem

40 og 65 år. De uddannelsesmæssige og

sociale forudsætninger er meget forskelli-

ge. Også vidensniveauet og evnen til ind-

læring er vidt forskellige, hvilket influerer
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Sygehus Fyn Nyborg etablerede sin første diabetesskole i

foråret 1998. Skolen blev oprettet i forbindelse med opti-

mering af diabetesbehandlingen i Fyns Amt i 1997. 

Merethe Have



på såvel undervisningsformen som moti-

vationen hos den enkelte deltager.

Undervisningen finder sted på Sygehus

Fyn Nyborg, og i et skolekøkken som vi

har lånt til praktisk kostundervisning.

Skolekøkkenet ligger få kilometer uden-

for Nyborg.

Undervisningen er på i alt 18 timer og for-

løber over 6 eftermiddage fordelt på 2 uger

fra kl. 13.30 - 16.15. Den praktiske kostun-

dervisning foregår fra kl. 15.30 - 18.30. Der

er udarbejdet et undervisningsskema, hvor

emnerne, tidspunkterne og undervisnin-

gens indhold er præsenteret, og som bliver

sendt til deltagerne inden skolestart (se

figur 1 side 24).

Antal undervisningshold
Der er planlagt undervisning af 3 - 4 efter-

middagshold, afhængig af antallet af hen-

visninger om året – og 1 aftenhold for de

erhvervsaktive, der ikke har mulighed for

at deltage om eftermiddagen. Her varer

forløbet i alt 6 uger med en undervisnings-

aften om ugen fra kl. 18 - 20.45, skolekøk-

kenet starter kl. 16.30 - 19.30, og holdet

starter altid lige efter efterårsferien.

Diabetesteamet 
Medlemmer af diabetesteamet på sygehu-

set varetager undervisningen inden for

eget fagområde. 

Klinisk diætist – undervisningens for-

mål og indhold

■ At deltagerne får synliggjort uhensigts-

mæssige kostvaner

■ At deltagerne er i stand til og motiveret

for, at få kostvanerne ændret, ved at

omsætte de nyeste teoretiske diabetes-

kostprincipper til konkrete praktiske råd

■ At deltagerne får variationsmuligheder,

samt et relevant produktkendskab, der

vil gøre indkøbene hensigtsmæssige

Diabetessygeplejerske – undervisnin-

gens formål og indhold

■ At deltagerne får kendskab til og viden

om type 2 diabetes – årsag og arvelighed

■ At deltagerne får viden om hvorfor

blodsukkeret stiger og falder, samt

symptomerne på hypo- og hypergly-

kæmi og behandling af dette 

■ At deltagerne får kendskab til blodsuk-

kermåling og brug af dette i dagligdagen

■ At deltagerne får viden og forståelse

om motion, fest og rejser

Statsautoriseret fodterapeut – under-

visningens formål og indhold

■ At deltagerne får kendskab til fodhygi-

ejne og korrekt fodpleje

■ At deltagerne får kendskab til tilskuds-

muligheder

Diabetesoverlæge – undervisningens

formål og indhold

■ At deltagerne får viden om senkompli-

kationer, undersøgelse og behandling

■ At deltagerne får viden om diabetesregu-

leringens betydning som forebyggelse

Selve undervisningens indhold
Gruppeundervisningen afvikles altid ind-

ledningsvis med præsentation af den

beskrevne teoretiske basisviden.

Undervejs opfordres deltagerne til at stil-

le spørgsmål som besvares løbende. 

Dette bevirker, at lektionerne bliver for-

skellige afhængige af deltagernes forud-

sætninger. Der udleveres efterhånden som
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TEMA

undervisningen skrider frem relevant ma-

teriale, som deltagerne samler i en udleve-

ret mappe. Mappen kan bruges som et op-

slagsværk efter endt skoleforløb. 

Undervisningen i praktisk kostundervis-

ning i skolekøkkenet lægger vægt på for-

skellige magre tilberedningsmetoder, her-

under anvendelse af fedtstofferne og kul-

hydraterne under tilberedningen af

maden. Deltagerne er meget aktive i sko-

lekøkkenet, og vi oplever, at det giver en

god oplevelse set med visionære øjne. 

Der er udarbejdet et sæt opskrifter som

deltagerne arbejder udfra, og får med hjem. 

Opskrifterne er tilpasset undervisningens

længde, og vi slutter med en buffet, hvor

der er mulighed for at smage på de for-

skellige retter. 

Diabetessygeplejersken holder workshop

med et udvalg af blodsukkerapperater i en

del af skolekøkkenet, hvor deltagerne kan

få individuel oplæring i blodsukkermåling.

Hjemmeopgave i motion

Inden motionstimen får deltagerne til

opgave at måle blodsukker efter en 1/2 -

1 times motion. Deltageren vælger selv

motionsformen, som kan være lige fra

rengøring til cykling. Resultaterne gen-

nemgås i motionstimen sammen med dia-

betessygeplejersken, og de fleste oplever

et fald i blodsukker ved motion. 

De pårørende medinddrages i hele under-

visningsforløbet i det omfang, diabetikeren

ønsker det. Det pointeres dog, at det er

den enkelte diabetiker, der selv har ansvar

for sin diabetes, og ikke de pårørende.

Konklusion og evaluering
I de 7 år hvor Diabetesskolen har kørt, har

vi indtryk af, at der blandt deltagerne er stor

tilfredshed med skolekonceptet. Patienterne

evaluerer både mundtligt og skriftligt i sid-

ste time af skoleforløbet, og den generelle

tilbagemelding fra deltagerne har været god.

De har fået noget ud af forløbet set i forhold

til deres sygdom med henblik på at ændre

kost- og motionsvaner, men også det, at de

har mødt andre i samme situation, og det

sociale samvær på skolen, hvor de udvek-

sler erfaringer med hinanden har lige så
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MANDAG 

Mødelokale 2

Kl. 13.30 -14.45
Velkomst
Generelt om diabetes
Sukker-og fedtstof-
skiftet
Diabetesmedicin
Diabetessygeplejerske

Kl. 14.45 – 15.00
Pause

Kl.15.00 - 16.15.
Diabeteskost-
principperne
Måltidsmønster
præ/postprandialt
Klinisk diætist

TIRSDAG 

Skolekøkkenet
Aunslev Skole

Kl.15.30 - 18.30
Tilberedning af mager
diabeteskost
Klinisk diætist
Workshop med
blodsukkerapparater
Diabetessygeplejerske

ONSDAG 

Mødelokale 2

Kl. 13.30 -14.45
Kulhydrater, fore-
komst, kvalitet og
kvantitet og indvirk-
ning på blodsukkeret
Klinisk diætist

Kl. 14.45 – 15.00
Pause

Kl. 15.00 - 16.15.
Højt og lavt blod-
sukker
Diabetessygeplejerske

MANDAG

Mødelokale 2

Kl. 13.30 -14.45
Fodpleje
Fodterapeut

Kl. 14.45 – 15.00
Pause

Kl. 15.00 - 16.15.
Fedtstoffer, forekomst,
kvalitet og kvantitet
Om overvægt
Klinisk diætist

TIRSDAG 

Mødelokale 2

Kl. 13.30 -14.45
Senkomplikationer
Diabetesoverlæge 

Kl. 14.45 – 15.00
Pause

Kl. 15.00 - 16.15.
Motion
Diabetessygeplejerske

ONSDAG

Mødelokale 2

Kl. 13.30 -14.45
Gruppearbejde med
varedeklarationer,
opskrifter og opsam-
ling af lektionerne
Klinisk diætist

Kl. 14.45 – 15.00
Pause

Kl. 15.00 - 16.00
Forholdsregler ved
rejser, sygdom og
fester og alkohol
Klinisk diætist og dia-
betessygeplejerske

Kl. 16.00 - 16.30
Evaluering

Figur 1. SKEMA DIABETESSKOLEN - SYGEHUS FYN NYBORG.



stor betydning, så de bedre kan takle dét at

leve med en kronisk sygdom.

Vi ved ikke, hvordan det er gået patienter-

ne siden hen, for der er ikke lagt op til et 

efterforløb. Og vi ved heller ikke, hvad de

har ændret, da det jo er en undervisnings-

situation og ikke en individuel vejledning. 

Diabetikerens sociale situation, uddannel-

sesmæssige forudsætninger, motivation

og evne til indlæring spiller en afgørende

rolle for udbyttet af undervisningen. Vi

har ligeledes indtryk af, at diabetikerne i

højere grad tager ansvar for egen situati-

on, og får redskaber til og hermed mulig-

hed for en bedre mestring i hverdagen,

og dermed også øget livskvalitet. 

Nyt undervisningskoncept på vej

Det nuværende undervisningskoncept fra

1997 er ved at blive revideret. Formålet er

at indføre konfluent pædagogik, der inde-

bærer at diabetikeren, foruden at tilegne

sig viden om sygdommen, også opnår

erkendelse og selvindsigt i, hvordan de vil

leve deres liv med diabetes.

Konceptet er vedtaget af Amtsdiabetes-

udvalget og udarbejdes af kliniske diætister,

diabetessygeplejersker, fodterapeuter og

læger tilknyttet diabetesambulatorierne ■

meha@shf.fyns-amt.dk
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Uddannet klinisk diætist 1992 
v/Århus Universitet. 

Ansat i nyoprettet stilling i forbindel-
se med optimering af diabetesbe-
handlingen i Fyns Amt Sygehus
Nyborg 1997. Tidligere beskæftiget i
andre diætiststillinger i det Fynske
sygehusvæsen. Var med til at oprette
Diabetesskolen på Sygehus Fyn
Nyborg i samarbejde med diabetessy-
geplejerske Alis Vesterbjerg -1998. 
Har egen praksis i Odense og er net-
vejleder på Slankedoktoren.
Pr 1. januar 2006 ansat på Sygehus
Fyn Svendborg.

Faktaboks Merethe Have



Diætistens funktion på lungeskolen

Baggrund
I Danmark er antallet med kronisk lunge-

sygdom (KOL) 200.000. De får ca. 2 – 4

gange årligt akut forværring af deres syg-

dom, der kan medføre en hospitalsind-

læggelse (15.000/år). 

Der invalideres og pensioneres 700 men-

nesker årligt af KOL i Danmark (1).

Kronisk lungesygdom er i dag den 3. hyp-

pigste dødsårsag i Europa (2), og der dør

årligt 3500 patienter i Danmark som

direkte følge af KOL (3,4).

Der forventes en tredobling af forekom-

sten af KOL over den næste 10 års perio-

de (5). Dette bevirker en stor belastning

af sundhedsvæsenet, hvad angår kapaci-

tet, personel og økonomi (6).

De pulmunale rehabiliteringsprogrammer

er begrundet og beskrevet meget koncist

i ” Nordiske retningsliner for rehabilite-

ring af personer med kroniske obstrukti-

ve lungesygdomme” (7) i erkendelse af, at

den medikamentelle behandling af KOL

er utilstrækkelig, og at der efterhånden

foreligger solid dokumentation for at

rehabiliteringsprogrammer har gavnlig

effekt på patienternes mestring af egen

sygdom(8,9,10).

Der var på Fredericia Sygehus fra 1996 til

2001 en stigning i antallet af patienter

med kroniske lungesygdomme.

I 1996 var der 253 patienter, og i 2001 var

det steget til 789 patienter. 

Patienterne med kroniske lungesygdom-

me udgjorde således 16,2% af den samle-

de sengekapacitet.

På baggrund af den viden og dokumenta-

tion opstartes - Projekt Lungeskole i januar

2002.

Definition af KOL
KOL er en kronisk lungesygdom, hvor

luftens passage til og fra lungerne vedva-

rende er besværet p.g.a. sygelige foran-

dringer i luftveje og lunger (3).

Patienterne lider med tiden i varierende

omfang af åndenød, hoste, ekspektorati-

on, angst, nedsat fysisk og social funktion.

Visioner for lungeskolen i
opstartsfasen
Et ønske om at styrke det tværgående

samarbejde mellem forskellige faggrup-

per, og etablere et tæt samarbejde på

tværs af den primære og den sekundære

sundhedssektor.

Der blev planlagt 8 hold med i alt 62 patien-

ter, som skulle gennemføre hele forløbet.

Lungeskolens indhold
Forløbet er over 12 uger. De første 8 uger

er der 3 ugentlige fremmøder med

træning og undervisning, og de sidste 4

uger træning 1–2 gange om ugen.

Undervisning varetages af fysioterapeut,

læge, sygeplejerske, klinisk diætist og

rygestopinstruktør. Der er desuden

mulighed for kontakt til socialrådgiver.

Målemetoder
1. Gangtest, ”The Shuttlewalk Test”, som

er patienternes maksimale gangdistan-

ce før og efter lungeskolen.

2. Livskvalitetesskema, ”The St. George

Fredericia Sygehus, medicinsk afdeling har gennemført 

”Projekt Lungeskole ” med henblik på at rehabilitere

patienter med kronisk lungesygdom.

Patienterne rekrutteres blandt kronisk lungesyge enten

efter indlæggelse, fra medicinsk ambulatorium eller hen-

vises fra egen læge.
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Af Inge Gram og Kirsten Buhl, kliniske diætister, 
Fredericia Sygehus
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Respiratory Questionaire”, som patien-

terne udfylder før og efter lungeskolen.

3. Antallet af indlæggelsesdage i afdelin-

gen, målt på indlæggelsesdage 1 år før

og 1 år efter deltagelse på lungeskolen.

4. Patienternes evaluering af kurset.

Resultater fra midtvejsrapporten 
Gangdistancen er øget statistisk signifi-

kant med 32,6%.

Livskvaliteten blev målt på pointscore, jo

færre point jo større livskvalitet. Her ses

markant forbedring efter træning og

undervisning på lungeskolen.

Den kliniske diætists funktion
på lungeskolen
I oplægget var det diætistens opgave at

undervise i kostens betydning ved kro-

nisk lungelidelse. Der var afsat 3 timer til

undervisning af undervægtige og over-

vægtige lungepatienter.

De 3 timers fællesundervisning har vi

fortsat på lungeskolen.

Efter de 4 første hold fik diætisten en mere

central rolle, da det viste sig, at patienterne

med et lavt BMI tabte i vægt i løbet af de

12 uger. Vi blev interesseret i at undersøge

om patienternes vægttab var fra muskel-

masse eller fra fedtmasse; vi havde en for-

modning om, at det var det første.

Derfor påbegyndte vi impedansmåling af

alle deltagerne på de næste 4 hold på lunge-

skolen. Vi målte dem ved start og ved slut. 

Impedansmålingen valgte vi, da det er en

simpel målemetode, som er hurtig, smer-

tefri og økonomisk at anvende. Metoden

er velegnet til at følge ændringerne i

kropssammensætningen for den enkelte

patient, men som gruppebedømmelse har

den mindre værdi.

Samtidig anbefalede vi alle deltagerne at

indtage 10g protein inden for de første 20

min efter endt fysisk træning. Vi anbefale-

de, at de 10g protein var fra naturlige

fødevarer. Hertil lavede vi en lille pjece.

Resultatet var tydeligt, at patienter med

lav BMI tabte muskelmasse under for-

løbet. Hvorimod patienter med normal –

eller et høj BMI tabte fedtmasse.

I dag laver vi ikke impedansmåling på alle

deltagere, men kun på patienter med lav

BMI. Disse patienter får tilbudt impe-

dansmåling og individuel vejledning i

ernæringsterapi.

Ved de sidste opgørelser kan vi se, at pati-

enter med lav BMI ikke længere taber

muskelmasse, men opbygger i stedet for.

Efter de har afsluttet lungeskoleforløbet,

har de mulighed for opfølgende vejled-

ning og vægtkontrol efter 3 måneder.

Efter 6 måneder tilbydes der en ny impe-

dansmåling.

Vores patientmateriale er endnu så lille

efter 6 måneder, at vi ikke kan konklude-

re noget om effekten endnu.

Ønsker for fremtiden på lunge-
skolen
Vi har indtil nu primært fokuseret på pati-

enter med lavt BMI, og ikke haft et opti-

malt tilbud til patienter med et BMI over

30. Denne gruppe udgør ca. 20% af delta-

gerne på lungeskolen.

Vi forestiller os at oprette 2 hold pr. år

med fokus på overvægten, således at de

tilbydes både gruppeundervisningen i for-

bindelse med lungeskolen samt efterføl-

gende vejledning i energireduceret kost

sammen med ligestillede ■

inggra@fks.vejleamt.dk

kirbuh@fks.vejleamt.dk
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Underernæring på sygehuset 
og restitution i hjemmet
- uddrag af en professionsbachelor-opgave fra Ankerhus Seminarium

Sygdom øger hormonresponset, som gør

at appetitten falder, energi- og proteinbe-

hovet øges og det giver vægttab, som igen

kan føre til yderligere sygdom. En ond

cirkel er startet.

Baggrund og relevans
Patienter i ernæringsmæssig risiko

Projekt UPS – Underernæring På Syge-

huse (2002) viste, at 22% af patienterne

(n=750) var i ernæringsmæssig risiko, og

at kun 25% af disse fik dækket deres

behov for energi og protein under ind-

læggelse (1). Andre udenlandske under-

søgelser viser endnu højere tal (2).

Forbedrede rutiner hjælper

En metaanalyse viser, at patienter, der bli-

ver ekstra ernæret (fulgt tæt af sundheds-

personale) på sygehuset, har 28% risiko

for komplikationer, 24% risiko for infektio-

ner og 17% dødelighed. Hvorimod patien-

ter som bliver rutinemæssigt ernæret har

op til 46% risiko for komplikationer, 44%

risiko for infektioner og 24% dødelighed

(3). 

Projekt UPS – Underernæring På Syge-

huse fra 2002 viser også, at en øget

ernæringsfokus under indlæggelse i form

af bedre rutiner og daglig opfølgning af

patienten, sikrer patienten en bedre

ernæring (1). Der ses altså betydelig lave-

re forekomst af komplikationer blandt

patienterne, hvis de ernæres sufficient.

Ved indlæggelse har patienter krav på en

behandling, som ruster dem til en kort

rekonvalescens efter sygdom og til at und-

gå tilbagefald af sygdom. Samtidigt bør

ernæring i rekonvalescensen nøje tilrette-

lægges af patient og klinisk diætist i sam-

arbejde for at bedre patientens muskel-

kraft, kondition, træthed og ikke mindst

livskvalitet efter sygdom. Dette samarbej-

de skal starte med den kliniske diætist på

sygehuset og følges op efter udskrivelse.

Desuden er der en betydelig samfunds-

økonomisk gavn af, at patienter har kort

rekonvalescens og ingen tilbagefald og

genindlæggelser (4).

Formål
Det overordnede formål med opgaven er

at belyse: Hvordan opstår svær restitution

hos patienter med gastroenterologiske syg-

domme, hvordan kan den kliniske diætist

gøre en forskel i behandlingen af patienter

med vægttab efter sygdom, og hvordan har

sygehuset et ansvar for at bedre ernæringen

for syge?

Metodeovervejelser
Min bachelorpraktik fandt sted fra februar

til april 2005 på gastroenterologisk afde-

ling på Kolding Sygehus. Her virkede jeg

som klinisk diætist, og hjalp til omkring

ernæringen i afdelingen i det daglige. 

Foruden dette gennemførte jeg diætetiske

udskrivningssamtaler med 37 patienter,

som var blevet udskrevet eller gik på

”orlov” fra sygehuset. Patienterne havde

alle tabt sig og mange var tillige småtspi-

sende. Jeg vejledte alle aldersgrupper dog

flest 50+. 

Disse diætvejledninger dannede grundlag

for mine overvejelser om, og hvordan den

kliniske diætist kan gøre en forskel. Og

om hvordan patienter kommer i ernæ-

ringsmæssig risiko, og ikke mindst ud af

risikoen mest hensigtsmæssigt.

Fysiologisk underernæring
Der er mange elementer, der spiller en

rolle, når vi bliver underernæret før,

under og efter sygdom. Kroppens fysiolo-

gi under sygdom spiller en rolle, bl.a. bli-

ver det hormonelle stressrespons og

immunforsvaret påvirket af en syg krop.

Men også vore psykiske tilstande og

robusthed spiller en rolle, for hvor meget

sygdommen påvirker den fysiologiske

krop og vores handlemuligheder for at

bedre sygdommens forløb.

Patienter taber i vægt i forbindelse med sygdom, uanset

deres normale vægt, og et hospitalsophold kan betyde

problematisk restitution. Efter sygdom og operation er

patienten træt, kraftesløs og appetitten sløj, hvilket kan

give lang rekonvalescens. 
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Gastroenterologiske sygdomme 

og vægttab

I min undersøgelse viste det sig, at de

gastroenterologiske sygdomme som top-

pede med vægttab ved indlæggelse var

cancer, infektioner og ileus. Derfor fokus

på disse sygdomme i opgaven. 

Ved cancer sker der en frigørelse af cyto-

kiner fra betændt og traumatiseret væv.

Det giver bl.a. appetitløshed som fører til

vægttab, øget søvnbehov, insulinresistens,

øget proteinnedbrydning. En hæmmet

appetit, som fører til mindre indtagelse af

næring, er ikke hensigtsmæssig og

næringsudnyttelsen er tillige dårlig i for-

bindelse med cancer. Cancer i oesopha-

gus, giver desuden også dysfagi.

Ved infektioner øges energiomsætningen

med ca. 13%, for hver grad feber man får.

Dette sker fordi cytokiner frigøres, og det

påvirker temperatur-regulationen i hypo-

thalamus (5). Derfor kan langvarige infek-

tioner føre til betydelige vægttab.

Desuden påvirker feber appetitten i nega-

tiv retning. 

Ileus er en hel eller delvis passagehin-

dring i tarmen, og dette vil naturligvis

give problemer med indtagelse og opta-

gelse af næring. Disse patienter vil typisk

få store vægttab og bør monitoreres nøje

af en klinisk diætist.

Hormonelle forhold

To peptider, nemlig interleukin 1 (IL-1) og

tumor nekrosefaktor (TNF), som begge

dannes i makrofagerne, er aktive i den

inflammatoriske reaktion. IL-1 og TNF er

en del af vores immunforsvar og i små

mængder er de med til at beskytte mod

infektion og tumorer. Hvorimod de i

større mængder kan bidrag med vævs-

ødelæggelse, shock og død hos den syge. 

IL-1 og TNF i blodbanen kan føre til feber,

anoreksi og nedsat appetit. Ved traume

øges koncentrationen af de katabole hor-

moner: Adrenalin, noradrenalin, kortisol

og glukagon. Mens det anabole hormon

insulin falder i koncentrationen (5). Det

hormonelle respons betyder for kroppen,

at der produceres mere glukose ved gly-

kolysen i leveren, en øgning af glukoneo-

genesen og derfor også dannelse af laktat

fra muskler. Derfor opstår insulinresi-

stens. Lipolysen fremmes også (6). Alt

sammen noget, som ikke er godt for

næringstilførslen og næringsoptagelsen

under sygdom. 

Det fremmer altså et vægttab under syg-

dom helt af sig selv. Derfor skal vi aktivt

arbejde med syge om at få øget deres

næringsindtagelse, således at vi begræn-

ser vægttabets størrelse.

Immunforsvaret

Immunforsvaret bliver svækket pga.

underernæring og sygdom, og derfor vil

disse patienter have nemmere ved at få

infektioner tillige med deres sygdom. Når

kroppen bliver underernæret kan bl.a.

opstå følgende (5):

■ Proteinindholdet i huden falder og den-

ne vil atrofere, hvorved der lettere op-

står rifter og bristninger, således at bak-

terier lettere kan trænge igennem for-

svaret

■ Tarmens slimhinde atrofere, og det bli-

ver nemmere for bakterier at passere

gennem tarmlumen

■ Makrofagernes cytokinproduktion fal-

der, og det påvirker antistofproduktio-

nen i negativ retning, og immunforsva-

ret bliver derfor alvorligt svækket

■ Bl.a. enzymproduktionen falder, og det-

te gør at granulocytters bevægelse fal-

der, og derfor dræbes fremmede bakte-

rier ikke som normalt

■ Vævstab og tab af essentielle aminosy-

rer vil føre til fald i dannelse af immun-

forsvarets celler og cellernes syntese.

Det påvirker antistofproduktionen nega-

tivt 

Syges behov for energi og protein

Beregning af behovet for energi kan

gøres på flere forskellige måder, og syge-

husene i Danmark bruger forskellige

metoder. 

Jeg valgte at energiberegne efter Harris

& Benedicts formler, når kroppen er i den

katabole fase (nedbrydning under syg-

dom) og i negativ energibalance.

Proteinbehovet beregnede jeg som 1g pr.

kg legemsvægt. 

I den anabole fase (restitution) bør patien-

ten være i positiv energibalance og ener-

giberegningen foretog jeg efter WHO/

FAO/UNU’s publikation om energi- og

proteinbehov (7) og Schofield et al. (8) og

Commission of the European Communi-

ties (9). Fordi protein bedst udnyttes i

positiv energibalance er proteinbehovet

1,5g pr. kg legemsvægt. Motion blev

anbefalet af hensyn til udnyttelsen af pro-

teinet.

Beregning af energi- og proteinbehov for

cancer-patienter kan være meget forskelli-

ge bl.a. pga. sygdommens specielle karak-

ter med tumorer. Disse patienter bør

ernærings-monitoreres nøje.

Sundhedspsykologi
Patienternes egne psykologiske mest-

ringsmekanismer og robusthed har stor

indflydelse på vægttabets størrelse. Den

psykiske mestring hænger sammen med

patientens copings-evner (10). Mestring

og coping betyder i denne sammenhæng

patientens evne til at håndtere sygdom-

mens udfordringer. Mestring kommer

både fra patientens biologiske arvemasse,

men kan også være miljøpåvirket i form af

både den fysiske, psykiske og sociale

påvirkning. 

Patienternes tro og tiltro har også stor

betydning for ernæringen under sygdom.

Troen på helbredelse er positiv, og tiltro-

en til personalet og behandlingen virker
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også positivt (11). Det vil hjælpe patienten

mod underernæring. Som klinisk diætist

er det som altid vigtigt, at styrke patien-

tens egen tro. 

Rekonvalescens faser
Restitution starter på operationsdagen (se

tabel 1). Det vil dog altid være meget indi-

viduelt, hvordan rekonvalescensen vil for-

løbe for den enkelte. 

Fase I. I starten lider patienten af meta-

bolisk stress i størrelsesorden, der svarer

til sygdommens sværhedsgrad og traume.

Patienten lider af appetitløshed og

træthed. Patienten er typisk indlagt.

Fase II viser, hvornår den hormonelle

stress vendes, og patienten begynder at

spise mere og klare mere selv. Patienten

bliver dog stadig meget hurtig træt og

mangler kræfter. 

Fase III er restitutionsfasen. Patienten er

udskrevet fra sygehuset, og appetitten er

vendt tilbage. Langsomt genvindes kræf-

ter, kondition og livskvalitet. Vægten sti-

ger og mange vender tilbage til deres

vægt før sygdom. Ældre restituerer lang-

sommere end yngre. 

Fase IV viser, hvornår patienten kan reg-

ne med at være restitueret. 

Sygehusets ansvar for 
ernæring af syge
Det er ikke ukendt for sundhedspersona-

let, at ernæringen er en del af behandlin-

gen, og at det er deres ansvar, at patienten

ernæres sufficient. Alligevel kniber det

med, at få den rette fokus på problematik-

ken rundt omkring på landets sygehuse.

Nogle af de praktiske grunde i forhold til

underernæring, som jeg oplevede, og som

også er resultater i undersøgelser om

underernæring på sygehusene var (1,14):

■ Manglende ansvarsfølelse overfor

ernæring af patienten

■ De mange opgaver, som hober sig op i

plejedelen og administrationen

■ Uddannelse og viden indenfor diætetik

er mangelfuld

■ Manglende retningslinier for varetagel-

se af ernæringsproblemer

■ Manglende klar defineret ansvarsforde-

ling blandt personalet

■ Patienterne har ingen eller ringe indfly-

delse på deres måltider og mad

■ Manglende samarbejde mellem perso-

nalegrupperne

■ Manglende prioritering af ernærings-

problematiken hos sygehusledelsen 

Det flerfaglige samarbejde på sygehuse-

ne, og holdningen blandt sundhedsperso-

nalet er en stor del af årsagen til den store

andel af patienter, som underernæres

under sygdom. Der mangler fokus på

området, både fra ledelsen og fra medar-

bejdernes side. 

Det bliver spændende at se resultaterne

af Sundhedsstyrelsens puljestøttede pro-

jekter under ”Bedre mad til syge”.

Problematikken løses ikke enkelt, men

der skal ske ændringer på flere fronter

samtidigt. 

Patienten efter sygdom 
og indlæggelse
Appetit og spisning hjemme

Både det fysiske, det kropslige, det socia-

le og det politiske har betydning for den

enkelte patients appetit, og dermed også

for patientens vægtudvikling i forbindelse

med sygdom. Appetitten er situationel for-

stået på den måde, at både holdninger,

følelser, måltidets kontekst og behov for

mad har stor betydning for hvor meget,

og hvad vi spiser (15). I hjemmet spiser vi

stadig gerne sammen med familien.

Maden skal være nem at tilberede, og vi

foretrækker mad med en høj energipro-

cent, hvilket komplimenterer den gode

energi- og proteinrige kost, som patienter

med vægttab bør spise under restitutio-

nen efter sygdom (16).

Kommunikationsmodel 

med primær sektor

Patienter som bliver udskrevet og stadig

er i ernæringsmæssig risiko bør følges

helt hjem og have tilbudt opfølgende sam-

tale med klinisk diætist, således at vi i

fremtiden kan undgå genindlæggelser.

Denne opfølgende diætvejledning hos en

klinisk diætist kan foregå i ambulatoriet,

ved kontrol på sygehuset, på plejecentret

eller i eget hjem. 

Jeg har her medtaget min model vedr.

diætvejledning i eget hjem.

Diætvejledning i eget hjem

De stiplede linier og mørkegrønne felter

er mit forslag til nye tiltag i forhold til

praksis i dag (se tabel 2). Jeg indfører et

nyt begreb, nemlig hjemmediætist. En

hjemmediætist kan være ansat i kommu-

nen på linie med en hjemmesygeplejer-

ske, og varetage diætetiske opgaver i

kommunen. En hjemmediætist er mobil

og kommer i borgerens hjem. En hjem-

mediætist bliver informeret via et udskri-

velsesbrev fra sygehusdiætisten på bag-

grund af samtykke fra patienten ved

udskrivelse. Hjemmediætisten kan evt.

indhente oplysninger hos borgerens prak-

tiserende læge. Modellen kræver, at:  

■ Sygehuset informerer primær sektor

(praktiserende læge og hjemmediætist)

straks efter udskrivelse. I dag følger et

udskrivelsesbrev til egen læge med sta-
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Tabel 1. Rekonvalescensens faser (12,13)

Faser I II III IV

Antal dage 0-4 5-8 9-29 30-300

Metabolisk Vendepunkt Kræfter Huld
stress genvindes genvindes



tus på den lægelige behandling. Der

skal i min model sendes information fra

sygehusdiætisten til hjemmediætisten

med bl.a. oplysninger om vægt, vægtud-

vikling i forbindelse med sygdommen

og hospitalsopholdet, patientens anbefa-

linger med hensyn til optimal kost i

eget hjem, anbefalet opfølgning af

ernæringsanbefalingerne m.m.

■ Der er et tværfagligt samarbejde og

god kommunikation mellem faggrupper

omkring borgeren i primærsektor

■ Kommunerne ansætter kliniske diæti-

ster til at varetage opgaven

I den fremtidige sundhedsstruktur i

Danmark, hvor vi får sygehusregioner og

større kommuner, tror jeg, at flere kom-

muner vil ansætte kliniske diætister til at

varetage sundhedsforebyggende og pati-

entplejende opgaver. Opgaven med at føl-

ge patienternes ernæringsproblemer efter

udskrivelse er en oplagt opgave for en kli-

nisk diætist.

Resultat
Selve sygdommen og de hormonelle

ændringer i kroppen er vigtige faktorer i

forhold til patienters underernæring.

Sundhedspersonalets holdning til ernæ-

ring kan bidrage med underernæring af

patienterne. Patienterne mestrer deres

sygdomme forskelligt, og det har også

betydning for vægttabets størrelse. 

Sundhedssektoren står de næste mange

år overfor store udfordringer på det

tværfaglige område sammen med primær-

sektor. De kliniske diætister bør være en

central faggruppe i løsning disse opgaver.

For yderligere læsning, så er opgaven til-

gængelig på biblioteket på Ankerhus

Seminarium  ■

mette.merlin.husted@middelfart.dk
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Udskrivnings-
brev

Udskrivnings-
brev, diæt

Praktiserende læge Patient / Borger

udviklings-
samtale

Diætvejledning

Hjemmediætist
(evt. ansat i 

storkommune)

Sygehus diætist
Diæt-

udskrivnings-
samtale

Konsultation

Sparring

Sparring

Sygehus - læge

Tabel 2 - Informationsmodel vedr. tværfaglig kommunikation
omkring udskrivelse af patienter

■ 14 års erhvervskarriere indenfor
edb-branchen med bl.a.  ansættel-
se hos Mærsk A/S

■ Autoriseret klinisk diætist juni
2005

■ Erfaring med madlavning fra
Billeshave Efterskole

■ Fungere som klinisk diætist hos
Institut Thomey

■ Har egen praksis i Middelfart

■ Arbejder som klinisk diætist i
Middelfart Kommune

Mette Merlin Husted, 42 år



Det fede Topmøde 
– hvad kom der ud af det?

FødevareIndustrien under Dansk Industri

inviterede i marts 2005 ca. 50 repræsen-

tanter fra virksomheder, detailhandlen,

forskningsverdenen, organisationer og

den offentlige sektor til at finde konkrete

løsninger til, hvordan fedmeepidemien i

Danmark kan forebygges.

Som tidligere nævnt her i bladet (nr. 74)

– blev det til 13 konkrete forslag. De kan

alle ses på www.detfedetopmoede.dk. 

Der blev nedsat en task force med ca. en

fra hver gruppe, som skulle arbejde vide-

re med forslagene og se, hvor levedygtige

ideerne var.

Sidst i august var topmødedeltagerne igen

samlet – 30 deltagere mødte op og enga-

gementet var højt.

Task forcen kom med status for de pro-

jekter, som har været levedygtige.

BørneBoxen 
Ved Det fede Topmøde fik det navnet

Kapow-boksen, men det er nu ændret til

BørneBoxen. Det er det projekt, som er

nået længst. Der har været udført et for-

projekt, som afsluttes snarest, og der er

ved at blive gjort klar til selve projektet.

BørneBoxen er et partnerskab målrettet

daginstitutioner med børn i aldersgrup-

pen 3-6 år. Formålet er at udvikle, lancere

og drive et pakkekoncept, der med for-

skellige temaer inspirerer daginstitutio-

nerne til jævnligt at gennemføre lege og

aktiviteter med børnene. Pakkerne – kal-

det TemaBoxe, idet de opbygges over

hver sit tema – skal fremme børnenes lyst

til og forståelse for vigtigheden af fysisk

aktivitet, ernæringsrigtig kost, sociale

kompetencer og personlig hygiejne i hver-

dagen. 

Ud fra de fire hovedområder er der udvik-

let følgende fem konkrete leveråd:

■ Drik vand når du er tørstig

■ Leg, løb, dans og hop

■ Vask hænder tit

■ Vær en god kammerat

■ Spis dig mæt i sund mad

Der arbejdes videre med en del af projekterne. Hvis du

har ideer til, hvordan projekterne kan føres ud i livet eller

forslag til nye projekter, vil de meget gerne høre fra dig.
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Af Grethe Andersen, Måltids- og ernæringschef, 
Danske Slagterier
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Grethe Andersen

PiratBox



På sigt kan der også komme tilbud om

uddannelse af personale samt inspiration

og information til forældre.  

Der er i 2005 udarbejdet en PiratBox, som

har været testet og evalueret. Der har

været foretaget en minibehovsanalyse,

fokusgruppeinterview og udredning af

erfaringer fra projekter i børnehaver. De

har bl.a. vist at BørneBoxen er en god

ide, og at størstedelen af institutionerne

er interesserede i at kunne bestille den

mindst 5 gange årligt. 

Boxen skal fungere som en abonnements-

ordning og prisen må max ligge på 500-

600 kr. 

Alt i alt en afrapportering som er værdi-

fuld for det fremtidige arbejde med udvik-

ling af BørneBoxen.   

Partnerne i forprojektet er i alfabetisk

rækkefølge: Danmarks Fødevareforsk-

ning, EFKOS (firmaet Eventyr for krop og

sjæl) – FDB, FødevareIndustrien, Føde-

varestyrelsen og Suhr´s. Fra september

2005 har Danske Slagterier også været

med i forprojektet.

Der skal nu findes bidragsydere, så pro-

jektet kan føres ud i livet.

Food Lab
Projektet skal sørge for madløsninger på

skoler. Der er stadig meget stor interesse

for projektet såvel hos topmødedeltagerne

som fra Familie- og forbrugerministeriet.

Der er ansat en projektleder, og der har

været møde i projektet i januar 2006. 

Livsstilscampen
En lang række virksomheder og organisa-

tioner, som deltog i topmødet er gået i

samarbejde med GAM3, som står for

street basket, integration og aktivering af

unge, som ikke er i idrætsklub. GAM3

har med stor succes gennem de sidste 4

år trænet street basket med unge i socialt

udsatte miljøer i København, Århus og

Odense. Der er tanker om at udvide med

street dance og street food evt. i forbindel-

se med sommercamps. Der har været

møde i projektet i januar 2006. 

Der bliver også arbejdet videre med

Sunde Byggeklodser, der drejede sig

om udvikling af et sæt klare kost- og slan-

kemærkninger, som virksomhederne kan

udvikle produkter efter, så forbrugerne

ikke griber til usunde og uholdbare slan-

kemetode. De har afventet Familie- og for-

brugerministerens ernæringsmærkeord-

ning og kan derfor snart gå videre med

sagen.

Sunde Homeparties
Projektet skulle være kost-og motionside-

er rettet mod kvinder mellem 30 og 45 år.

Der arbejdes videre på at konkretisere

projektet.

Der var projekter, som tog udgangspunkt

i detailhandlen, og de er nu samlet i et

projekt under navnet Okay – det er let.

Man prøver at vurdere muligheder endnu

engang.

Den sunde tegnebog, som handler om

afgifter på mad med høje fedtprocenter

varetages af Fødevare Økonomisk

Institut.

Trivselspakken om sundhedsfremme på

arbejdspladsen vurderes videre af

FødevareIndustrien og fagforbundet 3F.

De to projekter med hovedvægten på

fysisk aktivitet er blevet overtaget af hen-

holdsvis DGI og Kræftens Bekæmpelse.

Din deltagelse er velkommen
Task Forcen fortsætter sit arbejde, og vil

gerne have en udvidet deltagerkreds, og

også gerne med nye aktiviteter ud over

dem som udsprang af Det fede Topmøde.

Du kan rette henvendelse til Dorthe

Pedersen i FødevareIndustrien med for-

slag til aktiviteter og deltagelse, samt hvis

du har lyst til at høre nærmere om projek-

terne. Dorthe Pedersen kan kontaktes på

mail: dkp@di.dk eller telefon 33 77 34 01

■

GA@danskeslagterier.dk
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Kalorieindholdet har været en primær

årsag, men trods det at en stadig større

del af mælkemarkedet består af let- og

skummetmælk, har det ikke været nok til,

at kvinderne indtager den anbefalede hal-

ve liter mejeriprodukter om dagen. Kun

ca. hver fjerde

kvinde

indtager

den

anbefalede mængde (2). Ganske vist stil-

les der af og til spørgsmålstegn ved denne

anbefaling, men det er jo et faktum, at

mælkeprodukter er en unik kilde til en

række næringsstoffer. Og det er også et

faktum, at 25% af teenage-pigerne indtager

under 780 mg kalcium dagligt mod de

anbefalede 900 mg (2).

Hos Arla Foods har vi gennem løbende

dialog med kliniske diætister og andre

ernæringskyndige hele tiden arbejdet for

at leve op til vores ansvar om at bidrage til

sunde kostvaner hos danskerne, både

med hensyn til kaloriereduktion og indtag

af essentielle næringsstoffer, bl.a. gennem

introduktioner af en række produkter

med lavere kalorieindhold, herunder

reduceret sukkerindhold. Men vi har også

konstateret, at mange unge kvinder kvit-

ter mælken pga. eftersmagen eller den

lidt fedtede ”hinde”, mælk kan efterlade i

munden.

For både at imødekomme ønsket om

færre kalorier og det smagsmæssige har

vi udviklet den ny Mini30, som kom på

markedet i januar. Mini30 er en ”let”

udgave af Minimælken, idet kalorieindhol-

det er reduceret med 30% - og med 20% i

forhold til skummetmælk. Som det frem-

går af tabel 1, er kalciumindholdet stort

set bevaret, men over halvdelen af lakto-

sen er fjernet gennem en helt ny produkti-

onsteknologi. Netop laktosereduktionen

har vist sig at give en mere læskende

mælke-smag – uden at efterlade den

omtalte ”fedthinde”.

Vi håber med dette nye produkt at være

med til at fastholde gode kost- og

ernæringsvaner også hos dem, der ellers

ikke er så meget for mælk og mælkepro-

dukter  ■

Referencer
1. Danskernes Kostvaner 1995.

2. Danskernes Kostvaner 2000/2001.

Derfor Mini30 mælk 
– med halveret laktoseindhold

Kvinders og ikke mindst de yngre kvinders indtag af

mejeriprodukter har været et stående emne i ernærings-

debatten i en årrække. De seneste to kostundersøgelser

har klart dokumenteret, at mælkeindtaget er faldet mar-

kant blandt 14-24 årige piger/kvinder (1, 2).
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Af Karsten Jeppesen, Consumer marketingchef, Arla Foods
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Næringsindhold Arla Arla Arla
pr. 100 g Minimælk Skummetmælk Mini30

Kulhydrat 4,8 g 4,8 g 2,0 g

Protein 3,5 g 3,5 g 3,5 g

Mælkefedt 0,5 g 0,1 g 0,5 g

Kalcium 120 mg 120 mg 120 mg

kJ 160 kJ (40 kcal) 140 kJ (35 kcal) 110 (25 kcal)

Tabel 1. Næringsindhold i minimælk, skummetmælk og Mini30.
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FELFO SEMINAR 14. og 15. november 2005

Første dag bar arbejdstitlen: “Which dieta-

ry recommendations should we believe

and why do we interpret nutritional studi-

es differently”? og anden dagen havde

overskriften: Diets for weight control and

prevention of cardivascular disease”.

FELFO* 
De officielle anbefalinger (daværende 7

kostråd) er blevet udfordret af amerikan-

ske forskere, som mener at vores nuvær-

ende anbefalinger, frem for at forebygge,

er medvirkende til den epidemiske stig-

ning i overvægt. Dette har dannet grund-

lag for den nye kostpyramide med fokus

især på øget indtag af fedt i form af

enkelt- og flerumættede fedtsyrer på

bekostning af kulhydrater med et højt gly-

kemisk indeks. FELFO-netværket "Den

Omvendte Kostpyramide" består af en

række forskere, der igennem blandt andet

workshops med deltagelse af Walter

Willett, vil søge at skaffe mere viden og

nå til en større klarhed omkring området.

Seminaret fandt sted i et smukt gammelt

auditorium på KVL. I løbet af de to dage

hørte vi mange spændende indlæg om

hvordan kostanbefalinger fastlægges,

hvorfor ikke alle er enige, og om hvor

stor usikkerhed (og uenighed), der kan

være om evidensen bag kostanbefalinger

og de forskellige diæter.

Baggrund for kostråd
Flere indlæg omhandlede problemerne

ved data i videnskabelige undersøgelser. 

Der blev peget på confounding som et

stort problem. Peter Götsche, Nordic

Cochrane Library Centre, stod for et ind-

læg, hvori han anskueliggjorde problema-

tikkerne omkring bias ved de forskellige

undersøgelses-former. Eksempel: 63% af

randomiserede, kontrollerede forsøg afvi-

ger fra forsøgsprotokollen. 

Tilrettelæggelsen af undersøgelserne gør

desuden ofte, at en sammenligning af

resultater er meget svær, hvilket uenig-

hed blandt deltagerne tydeligt illustrere-

de. En god forklaring på, hvorfor officielle

anbefalinger ikke uden videre ændres til

trods for nye forskningsresultater. 

Glykemisk Index (GI)
Et kontroversielt emne, for hvordan defi-

nerer man GI i et blandet måltid? Et for-

slag gik ud på kun at se på fødevaregrup-

per og GI indenfor gruppen, og kun for

væsentlige fødevaregrupper. Flere mente,

at GI er en brugbar størrelse rent viden-

skabeligt, men ikke anvendelig for og

overfor forbrugeren.

”Den omvendte kostpyramide”
Walter Willet fremlagde data bag sin kost-

pyramide, som er udsprunget af en ameri-

kansk offentlig debat, der udmundede i,

at alt fedt er dårligt. Der var og er delte

meninger om hans fedtanbefaling, især da

øgningen i fedt-

energiprocent

må gå ud over

kulhydratindtag

med et eventu-

elt reduceret

kostfiberindtag

til følge. Walter

Willet mener da

også selv, at

komplekse kul-

hydrater ikke hører til i toppen af pyrami-

den, men længere nede.

Vægttab og diæter
Vi fik en gennemgang af Atkins, South

Beach og Zone diæterne, hvor diskussio-

nen gik på hvilke negative langtids-effek-

ter, disse kure kan have. Der mangler

klart flere videnskabelige undersøgelser,

der kan afdække dette, men en pragma-

tisk kommentar var, at deres eventuelle

negative virkninger på organismen kan

INDEFRA
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Institut for Human Ernæring og FELFO* var værter ved

“Scientific Seminar on Nutrition: What are the optimal

dietary recommendations and how do we provide the

evidence for dietary advice?”.

* FELFO, Forskningsforums Programkomité for Ernærings- og Levnedsmiddelforskning er et dansk, tværvidenskabeligt netværk.

Af Ginny Rhodes og Helene Meden, kliniske diætister

Walter Willet



Bagger-Sørensen Fonden 
– Prisopgave for kliniske

diætister 2005. 

Prisopgaven blev annonceret her i bla-

det i efteråret 2004, og der var et år til at

tænke og indlevere opgaven. Så der

skulle være tid nok til at komme med et

relevant og innovativt diætist-fagligt

forsknings- eller udviklingsprojekt.

Desværre var der ingen, der tog den

chance! Ingen forslag der kunne bruges

og ingen fra kliniske diætister? 

Hvor er alle de kreative, vidende, visio-

nære kliniske diætister, der til daglig

arbejder med nye ideer og pædagogiske

metoder? Ser vi ikke vores egen ide som

en mulighed for udvikling til et projekt?

Kommer vi ikke hver dag med nye ideer

og tiltag, der kan bruges, hvis de udvik-

les? Tænker vi ikke på, at det kan være

en måde at promovere kliniske diætister

på? Eller er vi for tilbageholdene? Er det

mangel på viden om projekter eller man-

gel på tid? 

Det er ærgerligt, som bedømmelsesud-

valg, at skulle melde tilbage til fonden,

at der desværre ikke var brug for penge-

ne. Der var ingen kliniske diætister, der

mente deres arbejde var relevant for en

anerkendelse, en prisopgave.

Vi ved i skrivende stund ikke om tilbu-

det kommer igen, men det betyder ikke

at projektet i skuffen skal blive der, vær

parat. Kom ud med ideerne, kom på

banen som klinisk diætist, og vis hvad vi

kan. Det er vigtigt at vise, hvad vi kan

og dette er en måde at gøre det på   ■

På vegne af bedømmelsesudvalget 

Ellis Tauber-Lassen, Eva Rosenbom og

Cecilia Arendal, kliniske diætister.

INDEFRA

være til at overse, for så vidt at alle studi-

er viser, at compliance falder over tid, og

kurene medfører næsten altid vægttab, så

længe de praktiseres. Der var enighed om

at en høj individualiseret og varieret

behandling vil være fremtidens bud på

behandling af adipositas.

Det igangværende MUFObes studie sam-

menligner 3 forskellige kosttypers effekt

på vægtvedligehold og forebyggelse af

livsstilssygdomme hos overvægtige

(nuværende kostpyramide, Walter Willets

kostpyramide og almindelig dansk kost).

Vi fik de nyeste resultater, hvor forsøgs-

personerne er nået igennem det første år.

Resultaterne indikerer, at der ingen for-

skel er i vægttab og vægtvedligehold efter

6 måneder på diæt, hvad enten man væl-

ger den ene eller den anden kost. 

Seminaret blev rundet af med et satellitse-

minar, på hvilket repræsentanter fra

Unilever redegjorde for Unilevers

Nutrition Enhancement Programme. Man

arbejder på at kategorisere alle koncer-

nens fødevareprodukter worldwide efter

anbefalinger for indhold af transfedtsyrer,

mættet fedt, salt og sukker. 

Alt i alt gav hele seminaret en god over-

ordnet forståelse for, at de anbefalinger, vi

som kliniske diætister baserer vores vej-

ledning på, til stadighed er til diskussion

og revision, og det er derfor nødvendigt

at ajourføre vores viden løbende.

Yderligere information kan findes på:

www.denomvendtekostpyramide.dk  og

www.mufobes.dk

Interesserede vil kunne høre indlæg fra

seminaret på http://www.denomvendte-

kostpyramide.dk/?show=felfo_seminar  ■

gh@diaetist.dk

hemed@fa.dk
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Tænk en chance – en klinisk diætist eller flere, der får

anerkendelse for sit arbejde. 50.000 kr. og æren. Alle

tiders chance for at vise verden, hvad kliniske diætister

arbejder med, og hvad vi kan udrette.
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Bøger modtaget på redaktionen

Oplysninger om fagforeningskontingent

Arne Astrup og Ulla Pedersen

Slankedoktoren

Ekstra Bladets Forlag

120 sider

149,- kr.

I en overskuelig og lettilgængelig tone

aflives mange af myterne omkring mad og

motion og giver i stedet konkrete og

brugbare råd – råd der tager udgangs-

punkt i ernæringsvidenskabens lødige

fundament og sikrer, at vi ikke risikere

helbredet i vores stræben efter et mindre

taljemål.

Hvem Hvad Hvor 2006

Politikens Forlag 

229,- kr.

560 sider

Hvem Hvad Hvor er på en gang et aktuelt

opslagsværk og en fortsat krønike om

den tid og den verden, vi lever i.

Stop op ved de vigtigste danske og inter-

nationale begivenheder i det forløbne år

og få svar på aktuelle spørgsmål.

Medicinske sygdomme

Sygdomslære og sygepleje

Redaktion: Tove Birkebæk Thomsen,

Jesper Hertz, Bente Scharff-Smith og

Jens Bydam

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 

12. udgave 2005

599,- kr.

520 sider

Indeholder kapitler om bl.a. mestring af

kronisk sygdom og den akutte medicin-

ske patient. Derudover omhandler bogen

de store hovedgrupper af medicinske syg-

domme, både med sygdomslære og med

sygeplejen til de største patientgrupper

inden for området.

Hjertens god mad

Hjerteforeningens

Forlag

November 2005

200 sider

275, - kr. 

Medlemspris 199,- kr.

Specialpris for kliniske diætister 150,- kr.

(købes direkte hos Hjerteforeningen 

33 93 17 88 eller på www.hjerte-

foreningen.dk).

Hjertens god mad er en ny stor kogebog

til alle, der vil passe særligt på hjertesund-

heden.

Der er 150 sider gennemarbejdede og

ernæringsberegnede opskrifter.

Foruden opskrifterne indeholder bogen et

solidt afsnit om at spise hjertesundt. 13

gode råd leder læseren på sporet af den

hjertesunde livsstil, og sætter de hurtige

slankekure i et letforståeligt og fagligt

solidt perspektiv.

Praktiske anvisninger der passer ind i en

travl dagligdag, gør teorien let at omsætte

i sunde vaner.

Alle opskrifter er beregnet og kontrolleret

af Hjerteforeningens kliniske diætister.

NYE UDGIVELSER / OS IMELLEM

D I Æ T I S T E N  N R . 7 9  -  2 0 0 6

Fra i år og fremover vil du ikke modtage

et brev fra din fagforening med oplysnin-

ger om, hvor meget du har indbetalt i fag-

foreningskontingent. Dels er det ikke læn-

gere et krav fra skattemyndighederne,

dels vil oplysningerne altid kunne findes

elektronisk på SKAT’s hjemmeside.

Oplysninger om fagforeningskontingentet

findes på www.skat.dk. Her vælger du

”Tast selv”, og du logger på TastSelv

enten med din digitale signatur eller med

din TastSelv-kode (TastSelv-koden findes

på forskudsopgørelsen og på selvangivel-

sen). Når du har logget på, finder du

beløbet under ”Personlige skatteoplysnin-

ger”.
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Fra Ankershus Seminarium dimitterede

Anna Munkesø  

Det har desværre ikke været muligt at

skaffe foto af Anna Munkesø inden bla-

dets deadline.

Foreningen ønsker alle held og lykke i

arbejdet som klinisk diætist.

Rodfrugterne - Boganmeldelse 

Tillykke - Tillykke

Rodfrugterne - enkel og god mad.

Af Jesper Carstensen og Søren Ejlersen.

Forlaget Haddock 2005. 

Pris kr. 149,-. 

80 sider.

ISBN 87-989777-1-7

Forfatterne kalder rodfrugterne for

Nordens gastronomiske arvesølv. Rod-

frugter er tilgængelige hele året. De sma-

ger godt, og så er de tillige billige. Des-

værre har forfatterne nok også ret i, at

mange danske middagsborde lider af rod-

frugtblokade.

Her i vinter-halvåret har vi en overflod af

rodfrugter. Bogen giver spændende for-

slag til rodfrugter, der er bagte i ovn, kom-

met i bagværk og sågar brugt i desserter. 

Rodfrugterne giver masser af mulighed

for at lege med tilberedningen og nyde de

færdige resultater. Hver rod har sin egen

karakteristiske smag. Bogen rummer 80

opskrifter, som er enkle at fremstille. 

Der er retter med jordskok, pastinak,

persillerod, rødbede, selleri, ræddike og

de mindre kendte som skorzonerrod, maj-

roe og ikke at forglemme kålrabi. Kålrabi

lider desværre under, at den har været fat-

tigmandskost. Det er en skam for kålrabi

er velsmagende. 

Som kliniske diætister ved vi, at rodfrug-

ter har gode fibre samt er vitamin- og

mineralholdige. Ved hjælp af denne bog

kan vi præsentere rodfrugterne på en

attraktiv måde for vore klienter.

Bogen har dejlige fotos. Den er yderst

inspirerende. Den gør en sulten efter

grøntsager. Derfor må man også eje

bogen. 

Anne Arentoft, klinisk diætist.

I januar 2006 dimitterede ni kliniske diætister fra Suhrs

og Ankerhus Seminarium. Foreningen ønsker tillykke.

Deres navne er: Sofie Cathrine Anker, Christina Mønsted Bendix, Malene Riis Bentsen, Heidi Birgitte
Jensen, Mia Houmaa Krushave, Maria Rüsz, Camilla Storm, Sara Louise Kjær.
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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
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KURSUSKALENDER

Emne: Fedtseminar for kliniske diætister 
Sted: København 

(endeligt sted oplyses ved tilmelding og mailes ud)
Dato: 20. marts 2006 kl. 10.00 – 16.00
Indhold: Fedtkvalitet, fedtkvantitet, fedtvaner og hjertesundhed
Tilmelding:  Senest d. 1. marts til Hjerteforeningen, sekretær Birgit

Qvotrup, på mail: bqvotrup@hjerteforeningen.dk
Skriv: Fedtseminar og oplys navn, adresse og telefon-
nummer, samt arbejdssted. Girokort tilsendes og tilmel-
dingen registreres, når vi har modtaget din indbetaling.
Husk at skrive Fedtseminar og navn ved betaling over
netbank. 

Pris: 200 kr. Prisen inkluderer forplejning, kursusmateriale og 
Hjerteforeningens nye kogebog, ”Hjertens god mad”

Arrangør: Hjerteforeningen og Unilever Danmark

Emne: 27th AODA Conference
To Your Health: Preventionn, Wellness and Nutrition Intervention Across till Lifespam
Sted: Dublin, Irland
Dato: 23. - 25. marts 2006
Yderligere oplysninger: www.eatrightoverseas.org/aoda
Arrangør: AODA – American Overseas Dietetic Association

Emne: 24th International Symposium on Diabetes and Nutrition
Sted: Lloyd’s Baia Hotel Salerno, Italy
Dato: 29. juni - 1. juli 2006
Yderligere oplysninger: www.DNSG.org

Emne: De 9. Nordiske Diætistdage, Island
– kongres for nordiske diætister 
Sted: Reykjavik, Island
Dato og tid: 9. - 12. august 2006
Yderligere oplysninger: www.dietisterinorden.org
Arrangør: Nordisk Diætistforening 

Emne: Det tynde topmøde
Målgruppe: Politikere, omsorgsledere i ældreplejen, kostfaglige 

ledere/producenter, læger, ernæringsfaglige
Sted: Odense
Dato: 18. september 2006 
Pris: Ca. 1000,- kr.
Yderligere oplysninger: Der vil blive udsendt særskilt program og tilmelding gen-

nem sekretariatet

Emne: Smagens Dag
Fokus er det fede mellemmåltid og den gode smag. Det vil være i et samarbejde
med flere interessenter, men med fokus på diætistens rolle for borgeren
Sted: Eventen løber af stablen 10 udvalgte steder i Danmark
Dato: 27. september 2006 
Yderligere oplysninger: ca@diaetist.dk

Emne: Generalforsamling for Foreningen af Kliniske Diætister
Sted: Odense Universitetshospital
Dato: 28. oktober 2006
Yderligere oplysninger følger 
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