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Lad os bruge stemmen
Lyden af en behagelig stemme kan næsten få én til at glemme, hvad der bliver
sagt, man svømmer hen i lyden og hører egentlig intet.
Lyden af en skinger stemme gør det samme, her sidder man på kanten af stolen
og ville ønske det holdt op og hører heller ikke.
Hvordan vi som diætiststemmer lyder i medierne, i forhandlingerne og i salgsøje-
med af vores arbejde har jeg tænkt meget over. Bliver vi hørt? Og bliver det, vi
siger, taget til efterretning?

”Utilsigtede hændelser”, lyder som titlen på en let sommerkrimi, men det er fak-
tisk det, der sker, når en patient ikke får den rette ernæringsbehandling eller
ernæring overhovedet. 
Og som artiklen fra Marie Feldskov Hansen på Herlev Sygehus beskriver, er det
lige i det brændpunkt at ernæring kan blive en kerneydelse. Der, hvor vi som for-
ening skal lægge vores energi for at være med til at skabe respekt omkring
ernæringsbehandlingen på landets hospitaler. Derfor er der ved at blive lavet
referenceprogrammer til at erstatte rammeplanerne, da referenceprogrammer
netop indeholder kodning og dermed mulighed for synliggørelse af behandlingen
- eller manglen på samme.
Hvordan vi skal lægge stemmelejet og tonen for at blive taget alvorlig, for at blive
hørt og ikke mindst blive brugt, det er et af de indsatsområder, vi i bestyrelsen
har brugt mange ressourcer på. Frustrationerne er mange, når en lille under-
søgelse viser, at trods synlighed, information og undervisning…og UPS, jeg skal
komme efter dig… er der stadig patienter på landets hospitaler, der er indlagt
uden at få den korrekte ernæringsbehandling. 

Med diætisternes kompetence og evidens for at ”uden mad og drikke..” skal vi
have diætistydelserne på hospitalsbudgetterne som kerneydelser, så diætisterne
er langt tættere på ernæringsbehandlingen på afdelingerne. Ja, det betyder flere
diætister, men det betyder også, at patienter vil få langt bedre indlæggelsesforløb,
efterforløb, og måske endda kan komme hurtigere i gang med arbejde eller opnå
samme funktionsniveau som før indlæggelse. Det betyder også, at diætisterne
skal tættere på screeningen, bestillingen og udviklingen af ernæringspolitikker.

At blive hørt er en fantastisk oplevelse, hvis man har noget at for tælle et publi-
kum, der er motiveret for at lytte og måske endda selv har bedt os om at sige
noget. Det oplevede to diætister i psykiatrien i Region Syd. Det er måske sigende
for behandlingsfeltet og deltagerne, at der bliver lyttet. Man skulle tro, de havde
været på det aflyste fyraftensmøde…”Kvinde - før dig frem”, som vi prøver at
udbyde igen i efteråret.

De kliniske diætister tager stemmer i brug i eftersommeren…til de tre kurser, et
topmøde og et stort landsdækkende PR-tiltag samt et projekt og ikke mindst val-
get til bestyrelsen.

Velkommen tilbage i arbejdstøjet. 

Cecilia Arendal
formand
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Er manglende mad en utilsigtet hændelse?

Ifølge Sundhedsstyrelsen defineres en
utilsigtet hændelse, som en begivenhed der
er følge af en behandling eller et ophold

på sygehus, som ikke skyldes patientens
sygdom, og som samtidig enten er skade-
voldende eller kunne være skadevolden-

de, men forinden blev afværget eller på
grund af andre omstændigheder ikke ind-
traf. Kendte komplikationer og bivirknin-

ger skal ikke rapporteres (1).

Da mad og ernæring er noget af det vig-

tigste i min verden, blev jeg ”provokeret”
under et oplæg fra en risikomanager, som
skulle fortælle om utilsigtede hændelser.

Her var der især fokus på medicin (fejl i
medicineringen) og andre hændelser som
fx fald. Men hvad med ERNÆRING! Både

mine kollegaer og jeg bruger en stor del

af vores tid på at lave ”Kost efter aftale” til
indlagte patienter, som er vores svar på
”ønskekost/kræsekost”. Dette tilbud er

fantastisk til de patienter, som ikke har
den store appetit, og som ikke kan finde
noget appetitligt i vores ellers så gode og

tiltalende buffet.
P roblemet er bare, når denne diæt ikke
bestilles i computersystemet, Master

C a t e r. Dette er til stor frustration for os kli-
niske diætister, men også for patienten og
det plejepersonale, som pludselig mangler

noget at serv e re. Min tanke var derf o r, at
dette måtte defineres som en utilsigtet
hændelse, og derfor burde meldes til

Dansk Patient Sikkerhedsdatabase (2).

Undersøgelse
Efter et møde med risikoma-
nageren blev jeg enig
med mine kollega-

er om, at vi måt-
te have nogle tal
på problemet.

Dette resultere-
de i en under-
søgelse, hvor

vi bl.a. skulle registrere antallet af tilfæl-
de, hvor vores kostplan ikke blev bestilt
korrekt i computersystemet. Men når vi

nu var i gang med at undersøge, så tog vi
lige nogle andre emner med, som også
kunne give frustrationer. Det er jo rart at

vide, om vi gør problemet større, end det
i virkeligheden er.

Vi tog udgangspunkt i husets ernærings-
screeningsskema, som er udarbejdet efter
Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger,

sygeplejersker, social- og sundhedsassi-
stenter, sygehjælpere og kliniske diæti-
ster (3). I daglig tale bliver dette kaldt

Ernæringsskema. Der blev registreret om
patienten var blevet primærscreenet,
sekundærscreenet og evt. rescreenet.

Herudover noterede vi, om behandlings-
planen var blevet udfyldt. Var energi- og

Mad påvirker os på mange måder. Det er både en nød-

vendighed, men der er også meget socialt i forhold til

måltidet. Som vi alle ved, har de hospitalsindlagte tit

svært ved at spise. Måske har de kvalme, opkast, eller

også tiltaler maden dem bare ikke, når de ligger i sengen

med bækkenet stående ved siden af. Flere sygdomme og

behandlinger påvirker patienternes indtag, og derfor kan

det være svært at definere, om manglende mad er en

utilsigtet hændelse.

ARTIKEL

Af Marie Feldskov Hansen, klinisk diætist, Amtssygehuset, Herlev
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Marie Feldskov Hansen
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ARTIKEL

proteinbehov vurderet? Var der kostregi-
streret? Og var der ordineret en kost-
form? Vores population var udelukkende

indlagte patienter, som var blevet henvist
til klinisk diætist med henblik på ”Kost
efter aftale”. Derfor blev det også registre-

ret, om henvisningen var dokumenteret i
journalen.

Resultaterne
Undersøgelsen viste, at der stadig er man-
ge problemer med brugen af Ernærings-

skemaet. I alt blev der registreret 60 pati-
enter i efteråret 2005. 67% af patienterne
var blevet primærscreenet, og kun 39%

var blevet sekundærscreenet. Dette er
patienter, hvor der er tilknyttet klinisk
diætist, så man må gå ud fra, at der er

fokus på ernæring hos dem. 

Derudover viste undersøgelsen, at hos

87% af patienterne var det relevant med
behandlingsplan, men dette var ikke
udfyldt sufficient i nogle tilfælde. I be-

handlingsplanen var der problemer med
alle tre underkategorier, dvs. beregning af
energi- og proteinbehov, kostregistrering

samt ordination af kostform. De ”bedste”
resultater kom ved beregning af energi-
og proteinbehov, hvilket 33% af patienter-

ne havde fået. 
Med hensyn til ordinering af diætist i
journalen havde kun 55% af patienterne

fået ordineret dette i journalen. Grunden
til dette er, at plejepersonalet er mere
opmærksomme på ernæring end lægerne

og derfor selv kontakter den kliniske
diætist. Desværre bliver dette så bare
ikke ordineret i journalen.

Undersøgelsen er ikke tilstrækkelig med
hensyn til bestilling i Master Cater, da 23
patienter ikke er blevet registreret. Men

hos syv patienter var bestillingen forkert i
Master Cater – svarende til 14%. Det var
altså syv patienter, som ikke fik den ordi-

nerede mad, hvilket i mine øjne er en util-
sigtet hændelse.

Hvad så nu?
Vores risikomanager mener stadig ikke,
at disse tilfælde skal meldes som utilsigte-

de hændelser, da dette efter hans mening
ikke løser problemet. Men hvordan skal
vi så komme videre?

Vi har brugt undersøgelsen til at skabe
noget mere opmærksomhed omkring
vores faggruppe. Undersøgelsen har dan-

net baggrund for mindre foredrag og
undervisning på nogle afdelinger.
H e rudover fik vi skrevet en artikel i det

lokale medarbejderblad, som blev vinklet
positivt. Her tilbød vi at give vejledning og
u n d e rvisning og lagde op til tværfaglighed. 

Problemet er der stadig. Bare på de første
14 dage i maj 2006 var der ni tilfælde,

hvor ”Kost efter aftale” ikke blev bestilt til
patienter. Vi har taget vores eget informa-
tionsmateriale op til revidering, men dette

løser nok ikke hele problemet. På mange
afdelinger er der kun to personer, som
kan bestille i computersystemet. Derfor

opfordrer vi nu til, at der bliver uddannet
flere.

Vi har netop lige indberettet den første
utilsigtede hændelse til Dansk Patient
Sikkerhedsdatabase (2). Her havde en

hæmatologisk patient, som desuden var
nyresyg, ikke fået den ordinerede diæt i
fem dage. 

I diætistgruppen skal vi nu have det
præciseret nærmere, hvad vi betegner

som en utilsigtet hændelse. For hvad gør
vi, hvis afdelingerne ikke følger en sonde-
plan? Eller hvis de glemmer at tilsætte

vitaminer og mineraler til Kabiven? 
Hvad gør du?  ■

MAFEHA01@herlevhosp.kbhamt.dk

Referencer
1. Sundhedsstyrelsen: ”Til dig, der skal

rapportere utilsigtede hændelser”.
Sundhedsstyrelsen 2004.

2. www.dpsd.dk. 
3. Sundhedsstyrelsen: ”Vejledning til

læger, sygeplejersker, social- og sund-

hedsassistenter, sygehjælpere og klini-
ske diætister – Screening og behand-
ling af patienter i ernæringsmæssig

risiko. Sundhedsstyrelsen 2003.
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Survival at the movies
11-15 åriges forbrug af slik, popcorn og sodavand under biografbesøg

Men hvor meget slik, popcorn og soda-
vand sætter unge egentlig til livs i mørket,

mens filmen snurrer? Danmarks
Fødevareforskning har sammen med et
par bachelorstuderende fra Suhrs

Seminarium gennemført et projekt om
emnet. 

Unge spiser mindst 2,5 gange så
mange tomme kalorier, som der
er plads til i en sund kost
Ud fra undersøgelser af danskernes kost-
vaner ses, at unge mellem 11-15 år har et

højt forbrug af faste og flydende tomme
kalorier (se definition i boks 1). I gennem-

snit indtager unge i den aldersgruppe ca.
100 g slik, kage, is o. lign samt ca. 300 g
sukkersødede drikkevarer hver dag. Det

s v a rer til 700 g slik o.a. om ugen samt 2,1 l
sodavand/saftevand (upublicerede data,
Danmarks Fødevareforsknings kostunder-

søgelse 2000-2002). Her bør tages i be-
tragtning, at indtaget af slik, sodavand 
o. lign målt i kostundersøgelsen er under-

rapporteret.  Afd. for Ernæring i
Danmarks Fødevareforskning har tidlige-
re beregnet, at der i en sund kost maxi-

malt er plads til ca. 260 g slik o.a. samt 1/2 l
sodavand/saftevand om ugen (1). Så der
er tale om et indtag, der er mindst 2,5

gange så højt, som der er plads til i en
sund kost. 

Energirige køb i biografen
De unges høje indtag samt stadig voksen-
de portioner på slik, chokolade, sodavand

etc., gør det relevant at undersøge, hvor
mange tomme kalorier de unge indtager i
en spisesituation. Til det formål er biograf-

miljøet ideelt. Her kan man fange de unge,
lige før de går ind til filmen med hænder-
ne fulde efter et besøg i slikbutikken. 

En tur i biografen er for mange unge tæt forbundet med at

spise slik, popcorn og drikke sodavand – så tæt, at slikbutik-

kerne for cirka 15 år siden flyttede ind i biograferne. Cirka

en tredjedel af en biografs omsætning stammer, ifølge

Nordisk Film, i dag fra salg af slik, popcorn, sodavand o. lign.

ARTIKEL

Af Anja Biltoft-Jensen, cand scient og Sisse Fagt, cand brom,
Afdeling for Ernæring, Danmarks Fødevareforskning
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Sisse FagtAnja Biltoft-Jensen
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Tomme kalorier er produkter, der stort set ikke bidrager positivt til kostens 
næringsstofindhold, og som bidrager med meget energi, sukker, salt og fedt

Faste tomme kalorier er fx:

■ Kiks, småkager
■ Sukker, honning
■ Chokolade, kakaopulver, flødeboller
■ Kager med og uden fyld
■ Slik: Lakrids, bolcher, vingummi m.m.
■ Mælkesnitte, muslibarer
■ Flødeis, sodavandsis
■ Chips, popcorn, saltstænger, saltede og

olieristede nødder

Flydende tomme kalorier er fx:

■ Sodavand, sukkersødet
■ Saftevand, sukkersødet
■ Cider
■ Iste
■ Øl - alle slags
■ Vin - alle slags
■ Hedvin
■ Spiritus
■ Gløgg
■ Drinks

Boks 1: Definition af tomme kalorier



ARTIKEL

Vi registrerede 11-15 åriges slik- og soda-
vandsforbrug i forbindelse med biografbe-
søg i efterårsferien 2005. Registreringen

blev foretaget i Cinemaxx i København.
Resultaterne er fra 103 respondenter – 46
drenge og 57 piger. Køb af slik, popcorn,

chips og sodavand blev vejet lige inden de
gik ind i biografsalen. Herudover svarede
respondenterne på et spørgeskema om

bl.a. alder, køn, hvorvidt de skulle dele
portionen med nogen, ledsagere, forud-
gående måltider, slikvaner generelt samt

udgifter/økonomi.  
Resultaterne viser, at ud af de 103 unge
var der kun 9, som ingenting købte/havde

med i biografen. Resten købte i gennem-
snit 150 g blandet slik, 300 ml sodavand,
70 g popcorn og 20 g chokolade svarende

til et energiindtag på 4500 kJ pr person,
der købte noget. 

Sorteres de personer fra, som skulle dele
med nogen, var det gennemsnitlige køb
på 121 g blandet slik, 235 ml sodavand, 33

g popcorn og 18 g chokolade svarende til
3300 kJ. Det er en del mere, end hvad de
unge i gennemsnit spiser om dagen. Det

svarer til en tredjedel af dagens energibe-
hov for en ung i aldersgruppen.

Det er selvfølgelig en gennemsnitsbe-
tragtning og dækker over store forskelle.
Som det ses i figur 1 køber de fleste af

dem, der ikke skal dele med andre mel-

lem 3000 og 6000 kJ, men der er også
unge der køber mindre og få køber væs-
entligt mere.

Enorme køb
I boks 2 vises det højeste køb blandt hhv.

pigerne og drengene, der oplyste, at de
ikke skulle dele portionen med nogen.
Som det ses, køber enkeltindivider enor-

me mængder slik, popcorn samt soda-

vand under en biograftur. Pigen købte,
hvad der næsten svarer til hele hendes
energibehov på en dag. Og drengen er

ikke så langt fra.

Selskabets betydning for købet
Undersøgelsen afslørede også, at de unge
købte de største mængder, når de var i

biografen sammen med familien (figur 2).
De unge købte mindre mængder, når de
var sammen med kammerater.

Det skyldes højst sandsynligt, at det er
rimeligt dyrt at købe slik, sodavand og

popcorn i biografen, og at familiemedlem-

mer gerne betaler for de unge. Dermed
er de medvirkende til at legalisere det
høje forbrug.

Rigtig mad dæmper trangen
Rigtig mad forud for biografturen ser ud

til at dæmpe trangen til at købe de søde
og salte sager. Figur 3 illustrerer købt
energi i forhold til antallet af forudgående

måltider på samme dag. Opgørelsen viser,
at personer der forud har spist to hoved-
måltider i gennemsnit køber væsentlig

mindre energi end de, der kun har spist
et hovedmåltid og et mellemmåltid.

En tur i biografen tæller også
med
Betyder det høje køb af slik og søde sager

under en biograftur noget i det store hele?
Det er jo sjældent, man går i biografen –
vil nogen sikkert argumentere. Det er

8
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Figur 1. Køb målt i kJ hos unge, der ikke skal dele med nogen

Figur 2. Selskabets betydning for energiindtaget 



måske sjældent, men der findes i de

unges hverdag mange muligheder for og
lejligheder til at spise tomme kalorier, og
hver af dem tæller med. 

I undersøgelsen nævnte 17, at de spiser
slik/sodavand hver dag, og 47, at de gør

det 2-4 gange om ugen. Det svarer til, at

2/3 af populationen spiser slik hver dag

eller næsten hver dag. Herudover vil der
komme flere lejligheder som fødselsdage
og fester hvor indtaget, som det ses i for-

bindelse med biografturen, er en del høje-
re end normalt. 

Store portioner lokker os til at
spise store mængder under en
biograftur
Det er efterhånden veldokumenteret, at

øgede portionsstørrelser får os til at spise
mere i den enkelte spisesituation og over
kortere tid dvs. to dage (2, 3). Det frem-

hæves ofte, at folk overspiser de fødeva-
rer, de kan lide, og at øgede portions-
størrelser derfor især findes indenfor pro-

dukter, som de fleste kan lide, nemlig
”tomme kalorier”.
Men spørgsmålet er, i hvor høj grad selve

pakkestørrelsen er bestemmende for,
hvor meget vi spiser? Kan selve pakke-
størrelsen også få os til at spise mere af

ikke velsmagende fødevarer?
I en amerikansk undersøgelse blev bio-
grafgængeres indtag af friske eller 14

dage gamle popcorn fra hhv. et 240 g
bæger og et 120 g bæger undersøgt (4).
Resultaterne viste, at de biografgængere,
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Boks 2.  
Den mest energirige portion hos pigerne 8,4 MJ (pige 11 år) Den mest energirige portion hos drengene 9,3 MJ (dreng 15 år)

Figur 3. Køb målt i kJ i forhold til antal af forudgående måltider (1= hovedmåltid, 0,5 = mellemmåltid)
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der fik friske popcorn, spiste 45% mere,
når de spiste fra det store bæger i forhold
til det lille. Men også de der fik 14 dage

gamle popcorn spiste 34% mere, når de
spiste fra det store bæger.
Forskerne konkluderede, at vi overspiser

det, der er tilstede, ikke nødvendigvis det
vi kan lide. Det gælder især i passive spi-
sesituationer, hvor man ikke er opmærk-

som på at spise, men på fx at se film,
læse, spille computer etc. (consumption in
a distracting context). 

De unge forbinder indtag af slik,
sodavand og popcorn med hygge
Det samme gælder i vores biografunder-
søgelse (figur 4). Det er ikke nødvendig-
vis, fordi det smager godt, at de unge

køber slik, popcorn og sodavand, det er i
højere grad, fordi de synes, det er hygge-
ligt og hører sig til.  

Lokkes af prispolitik til storkøb 
I vores biograf-stikprøve var de hyppigst
købte størrelser: Sodavand 500 ml (24 ud
af 50), 13 købte mere dvs. mellem 750-

1500 ml, og 13 købte mindre dvs. mellem
300 – 500 ml. Den hyppigst købte størrel-
se popcorn var 170 g (11 ud af 31), 9 køb-

te mere, og 11 købte mindre. Desuden
købte 42 ud af 62 mere end 200 g blandet
slik. Så de unge køber i høj grad store

portioner tomme kalorier i forbindelse
med biografbesøg.  

De påvirkes sandsynligvis også af biogra-
fernes prispolitik, der opfordrer til stor-
køb (5) og af selve størrelserne på slikpo-

serne til ”bland selv”, der er så store og
har en form, som får selv rimeligt store
mængder til at syne af ingenting, når det

ligger i posen. Også menuer i forskellige
størrelser med popcorn og sodavand lok-
ker de unge til at købe større portioner

for forholdsvis færre penge. 

Den største menu (200 g popcorn samt
1,2 l sodavand) kaldes ”survival kit” –
indikerende at store mængder sodavand

og popcorn hører sig til en biograftur, og
at man ikke kan overleve en tur i biogra-
fen uden at skulle putte i munden.

O v e rf ø res disse resultater til hverd a g s f o r-
hold, kan man forestille sig lignende store

indtag af tomme kalorier hjemme hos folk,
fx når opmærksomheden er rettet mod at
se film i TV/hjemmebiograf, og hvor der

stilles en stor skål popcorn og slik samt fx
en 2 liters cola frem på bordet. 

Vi danskere har rige muligheder for at
købe store pakkestørrelser slik, chokola-
de, sodavand o. lign. i hverdagen. Der

reklameres ofte i supermarkeders tilbuds-
aviser for køb af 1000-1500 g pakkestørrel-
ser af slik og chokolade, hvilket øger risi-

koen for, at vi ubemærket kommer til at
spise for meget af disse produkter (6). 

Server store portioner - og øg
indtaget af frugt og grønt
Men måske kan man ligefrem vende
resultaterne til noget positivt. Hvis øgede
portionsstørrelser også øger indtaget af

mindre velaccepterede fødevarer, kan det-
te måske overføres til sunde basis fødeva-
rer som fx frugt og grøntsager - fx at der

spises mere fra et stort fad gulerødder
end en lille tallerken. Denne strategi kun-
ne især benyttes overfor børn og unge. I

stedet for Disney-slik og usunde snacks
efter skoletid og ved festlige lejligheder
kunne der serveres store skåle gulerods-

stave og udskåret frugt og grønt.

Stor tak til Sofie Sylvest og Stephanie

Kelmann som i forbindelse med deres
bachelorprojekt på Suhrs Seminarium ind-
samlede data i Cinemaxx.  ■

abj@dfvf.dk
sfa@dfvf.dk
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Figur 4. Motivation bagved køb af slik, popcorn og sodavand hos 11-15 årige
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Forbehold vedr. biografunder-
søgelsen
■ Det vides ikke, om de unge rent

faktisk spiste alt, de tog med ind til
filmen

■ Undersøgelsen omfatter kun en
biograf i hovedstadsområdet og er
således ikke repræsentativ

■ Undersøgelsen er foretaget i efter-
årsferien (af praktiske årsager) 
– hvor slikvanerne måske er ander-
ledes

Mega menu – og popcorn med smør
Mange biografer har siden undersøgelsen fandt sted introduceret en mega
menu bestående af 1,8 l cola og 6,5 l popcorn

Popcornene indeholder 7,2 MJ, hvis de er uden smør
Colaen indeholder 3,6 MJ
Det er minimum 10,8 MJ, bare fra popcorn og cola – og svarer til mere end
det daglige energibehov hos en pige i aldersgruppen (8,6 MJ).

Herudover er mange biografer begyndt at tilbyde popcorn med smør.
Amerikanske data over energiindholdet i popcorn viser, at tilsætning af smør
til biografpopcorn øger energiindholdet med 30% (www.calorieking.com).
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Glykæmisk indeks er et uholdbart redskab
at anvende til vægtregulering

En række forskere hævder, at lav-gly-
kæmisk kost er sundere end høj-gly-
kæmisk kost i forebyggelse og behand-

ling af fedme. Fødevarer med et lavt GI
bliver opfattet som sunde, fordi de efter
indtag giver en mere flad blodglukosekur-

ve, som påstås at give en større og længe-
revarende mæthed. Der er således nogle,
der mener, at det er hensigtsmæssigt at

sammensætte kosten efter fødevarer med
et lavt GI, hvis man ønsker at tabe sig (2).
Disse opfattelser er forkerte.

Blodglukosen er ikke noget raske perso-
ner skal spekulere på, det regulerer krop-

pen selv. Vi mener, at befolkningen fortsat
skal anbefales at spise efter de officielle
kostbudskaber.

Vi mener, at GI-værdierne kan være utro-
værdige, da mange faktorer spiller ind på

kroppens glykæmiske respons. Er en
fødevare GI-testet, kan man ikke stole på,
at samme værdi vil fremkomme ved ny

test af en identisk fødevare. Ser man på
fødevarer indenfor samme gruppe, fx rug-
brødstyper, kan glykæmisk indeks variere

betydeligt. Variationerne i GI gør sig også
gældende indenfor grøntsager, hvor sor-

ter kan have en afgørende rolle for GI.
Tager man fx kartoffelsorter kan GI varie-
re fra 56 til 94 sorterne imellem (3). Ud

over sorter kan andre faktorer påvirke
fødevarers GI, blandt andet opbevaring af
fødevarer i supermarkedet og i køkkenet,

tilberedning af fødevarer, deres fysiske
form samt modningsgrad. 

Efter vores opfattelse er det at påstå, at

lav GI-fødevarer er vejen til en sund kost,
i den grad er en simplificering af, hvad en
sund kost bør indeholde. Gruppen af lav

GI-fødevarer indeholder også meget ener-
gitætte fødevarer, eksempelvis chokolade
og pomfritter. Kostens fedtindhold ned-

sætter det glykæmiske respons, på grund
af nedsættelse af mavetømningshastighe-
den, og dermed glukosens vej fra mave til

blodbane.
Kostens indhold af protein og fibre influe-
rer ligeledes på det glykæmiske re s p o n s .

P rotein stimulerer insulinsekretionen, og
k o s t f i b re nedsætter bl.a. den enzymatiske
tilgængelighed i tarmen, hvorved blodglu-

k o s e respons re d u c e res. Typen af stivelse
spiller også ind på GI, og viser sig ved at
jo mere amylose i forhold til amylopektin

f ø d e v a rens stivelse udgøres af, desto lave-
re blodglukoserespons fremkalder det (4).

Hvorfor har nogle fødevarer et
lavt GI og andre et højt?
Fortalere for GI (Brand-Miller, Ludwig,

Wolever m.fl.) mener, at kogte kartofler,
hvidt brød og cornflakes, der er fødevarer
med højt GI, så vidt muligt skal undgås,

Er et vægttab eller en stabilisering af nuværende vægt

ønskelig, bør kosten ikke sammensættes ud fra om føde-

varer har et højt eller lavt glykæmisk indeks (GI). At påstå

at lav-GI fødevarer er vejen til en sund kost, er en uheldig

simplificering af, hvad en sund kost bør indeholde.

Gruppen af lav-GI fødevarer indeholder nemlig også

meget energitætte fødevarer, som fx chokolade og pom-

fritter.
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Definition af GI
En fødevares glykæmiske indeks defineres som blodglukosestigningen i to timer
efter indtagelsen af fødevaren og udtrykkes i relation til blodglukosestigningen
efter en kontrolfødevare (f.eks. glukoseopløsning = 100%). GI udtrykkes som
procent af kontrolfødevaren (1).

GI er ikke et mål, der er velegnet til
brug af raske personer, der ønsker at
leve sundt.



på grund af den høje blodglukosestigning

indtaget medfører. Der er dog ikke viden-
skabeligt belæg for, at fx hvidt brød feder
mere end andre stivelsesrige fødevarer,

som ris, pasta, kartofler, gryn og rugbrød.
Fuldkornsprodukter bør alligevel fortræk-
kes, da de har dokumenterede sundheds-

fremmende effekter, og en kost med et
højt fiberindhold kan medvirke til at fore-
bygge overvægt (5,6). Fødevarers GI-vær-

dier er utroværdige, og vi finder, at det
besværliggør den praktiske anvendelse

for befolkningen. 
Forestillinger om lav-GI fødevarers positi-
ve effekt på overvægt og fedme hænger

sammen med det flade og længerevaren-
de blodglukoserespons, der bevirker et til-
svarende lavt insulinrespons. Da der er en

eventuel sammenhæng mellem en forøget
mængde af insulin i blodet og udvikling af
overvægt og fedme, er denne effekt

ønskelig, hvilket er et af GI-fortalernes
argumenter (8).

Årsagen til at stivelsesrige fødevarer som
kartofler, brød samt ris ofte har et højt GI
er, at de er lettere og dermed hurtigere

for kroppen at nedbryde. Disse stivelses-
rige fødevarer har et højere GI end fx
almindeligt sukker (7), fordi de består af

glukosemolekyler i lange kæder, der

opdeles i amylose og amylopektin. Jo
mere amylose i forhold til amylopektin
fødevarens stivelse udgøres af, jo lavere

blodglukoserespons fremkalder det (9).
Disse glukosekæder nedbrydes hurtigt i
mave-tarmsystemet, og optages derfor

hurtigt, og fødevaren vil derfor have et
højt GI. Almindeligt bordsukker er et
disakkarid bestående af glukose og fruk-

tose bundet sammen, og fruktose omdan-
nes ikke til glukose. 

Faktorer der påvirker GI
Mange faktorer påvirker glykæmisk
indeks i fødevarer. Ved tilberedning som

kogning, stegning og bagning omdannes
resistent stivelse til let nedbrydelig stivel-
se, og dermed kan blodglukoseresponset

ændres i betydelig grad. Opbevares en
fødevare på køl efter tilberedning, nedsæt-
tes stivelsesrige fødevarers GI, da en

retrogradering af amylose i fødevaren
indtræffer, som indebærer struktur-
ændringer i stivelsen forårsaget

af udkrystallisering af
amylosen (9).

Fødevarens fysiske form, det vil sige, om
grøntsagerne spises hele eller revet, har
også en betydning for GI, da en findeling

af maden øger glukoseoptagelseshastig-
heden og dermed også GI i fødevaren. 
Desuden spiller modningsgraden af stivel-

sesrige fødevarer ind på GI, i og med at
mængden af resistent stivelse aftager ved
øget modningsgrad, da der sker en

omdannelse til let nedbrydelig stivelse.
Derudover varierer det glykæmiske
respons efter fødevarer med samme GI

meget fra person til person med graden af
overvægt og fysisk aktivitet, pga. perso-
ners varierende insulinfølsomhed.

Yderligere varierer sorter indenfor sam-
me fødevare. Et eksempel er GI i kartof-
ler. Et nyligt publiceret studie, målte GI

på 8 forskellige kartoffelsorter, som alle
blev serveret nykogte. GI varierede fra 56-
94 mellem sorterne. Hvis forskelle i tilbe-

redning også skulle inkluderes, ville varia-
tionerne i studiet øges yderligere (3).

GI i sammensatte måltider er svære at for-
udsige, da de enkelte fødevarers GI udvi-
skes, når de indtages som en del af et

samlet måltid. Dette blev påvist af et stu-
die, som benyttede tabel-værdier for GI
som udgangspunkt for prædiktionen af GI

D I Æ T I S T E N  N R . 8 2  -  2 0 0 6

Mange almindelige stivelsesrige fødevarer, som kartofler, brød samt en del risty-
per, giver stor blodglukoserespons. Årsagen til at disse stivelsesrige fødevarer har
et højere GI end fx almindeligt sukker er, at disse fødevarer består af glukosemo-
lekyler i lange kæder, der opdeles i amylose og amylopektin. Jo mere amylose i
forhold til amylopektin fødevarens stivelse udgøres af, jo lavere blodglukosere-
spons fremkalder det. Disse glukosekæder nedbrydes hurtigt i mave-tarmsystemet
og optages derfor hurtigt. Bordsukker er et disakkarid bestående af glukose og
fruktose bundet sammen, og ikke al fruktose omdannes til glukose. 
GI i forskellige sukkerarter: Glukose 100, fruktose 20, sukrose 58, (7).

Hvis du har lyst til at spise sundt, er
glykæmisk indeks ikke en god strate-
gi. Det er langt bedre at leve efter
kostrådene. 
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for det samlede måltid. Der var dog ingen
sammenhæng mellem det prædikterede,
og det faktisk målte GI. Hyppigheden og

størrelsen af måltiderne samt det forud-
gående måltid (second-meal ef fect), kan
ligeledes have en betydning for det gly-

kæmiske respons (10).  

Kostrådene overflødiggør 
glykæmisk indeks
Vi fraråder, at glykæmisk indeks anven-
des som metode til vægtregulering. I ste-

det bør kosten sammensættes ud fra de
officielle kostråd, hvorved man sikrer sig
at spise en varieret, grov og fiberrig kost,

som er rig på vitaminer og mineraler.

Kostrådene tager højde for makronær-
ingsstofsammensætningen samt indholdet
af vitaminer og mineraler.

Kostrådene bygger på de Nordiske
Næringsstofanbefalinger for indtag af

energi, fedt, protein, kulhydrat, kostfiber,
vitaminer og mineraler og gælder for
raske personer (11). 

Hvad viser forskningsresultater?
Ser man på forskningsresultater på GI-
området, er der ikke entydige resultater,
der viser, at en kost med lavt GI påvirker

kropsvægten i negativ retning (12,14).
Nogle studier viser vægttab efter en kost
med overvejende lav-GI fødevarer, mens

andre studier viser størst vægttab efter en
kost baseret på fødevarer med højt GI.
Mange forskningsresultater bygger dog

på studier med uhensigtsmæssige design,
hvor kostinterventionerne udover at varie-
re i GI varierer i fiber- og energiindhold

samt -fordeling. To velkontrollerede studi-
er, hvis kostinterventioner

kun afveg i GI, fandt

ingen forskel i energi-
indtag, vægttab,
fedtmassetab eller

subjektiv appetitfor-
nemmelse grupper-
ne imellem (13,15).

Der mangler dog flere
længerevarende velkontrollerede

interventionsstudier og observerende stu-

dier af længere varighed, der belyser
effekten af lav-GI fødevarers påvirkning
på appetit, energiindtag og kropsvægt, før

metoden kan anbefales. 
Der er derfor intet videnskabeligt belæg
for at anbefale en kost sammensat hoved-

sageligt af lav-GI fødevarer.

Baggrund for GI
Jenkins introducerede GI i 1981, som
metode til at klassificere kulhydrater.
Metoden har hovedsagligt været anvendt i

behandling og reguleringen af diabetes
(16). GI skulle hjælpe patienter til at kun-
ne vælge fødevarer efter størrelsen af det

blodglukoserespons, de giver.
Diabetespatienter er således længe blevet
anbefalet at vælge de langsomt optagelige

kulhydratrige fødevare r, da en langsom og

l æ n g e re v a rende blodglukosestigning er
ønskelig for denne patientgruppe med hen-
blik på en stabilisering af blodglukosen. 

I den internationale GI-tabel, hvor GI-vær-
dier for mere end 1300 fødevarer er sam-

let, er langt de fleste produkter baseret på
amerikanske, canadiske og australske
fødevarer. Fødevarerne er testet på popu-

lationer i disse lande, hvilket gør anvende-
ligheden i skandinaviske lande problema-
tisk (7).

I dag mangler der kontrollerede interven-
tionsstudier og observerende studier af
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Forskningsresultater
Ser man på forskningsresultater på GI-området, er der ikke entydige resultater af,
at en kost med lavt GI påvirker kropsvægten i negativ retning. Nogle studier viser
vægttab efter en kost med overvejende lav-GI fødevarer, mens andre studier viser
størst vægttab efter en kost baseret på fødevarer med højt GI (12,13). 

Da den praktiske anvendelse af GI-værdier i fødevarer er problematisk og der fort-
sat mangler forskningsreultater, der viser en sammenhæng mellem indtag af lav-GI
fødevarer og vægtregulering kan metoden ikke anbefales. Derimod anbefales det
at bruge de officielle kostråd til at sammensætte kosten ud fra.

GI afhænger af mange faktorer
- Tilberedning; herunder kogning, stegning, bagning, frysning og optøning.
- Fysisk form; f.eks. hel, revet, findelt.
- Opbevaring i supermarkedet og køkkenet.
- Modningsgrad af stivelsesrige fødevarer.
- Personlige faktorer som grad af overvægt og fysisk aktivitet.
- Næringsstofsammensætning udover kulhydrat; fedt, protein og fiber.
- Surhedsgrad, dvs. surmælksprodukter, surdej, tilsætning af eddike.
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længere varighed til at belyse effekten af
GI på udvikling af overvægt og fedme  ■
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Stine Erbs Ludvig & Ida Piil Pedersen
er begge dimitteret fra Suhr’s i juni
2006, med speciale i Human Ernæ-
ring.
Nuværende beskæftigelse: Ansat på
KVL, Institut for Human Ernæring
(IHE), som ernæringskonsulenter i
Diogenes-projektet.
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Kvinde - før dig frem

Enhver kvinde - og hun behøver ikke at
v æ re særlig gammel - har oplevet at få sin
egen idé om dette eller hint re t u r :

Ideen præsenteres af en mandlig
arbejds- eller kollega i anden sam-
menhæng som hans eget helt

geniale påfund. Mange kvinder
har ligeledes spekuleret (og vel
også været irr i t e rede) over,

h v o rfor mænd i både små og
s t o re forsamlinger har en ten-
dens til at tage ordet og tale og

tale - og i virkeligheden bare gen-
tager forrige ærede taler.
Scenen er sat - firkantet og lidet

nuanceret - og vi er mange (kvinder),
der er helt dus med emnet. Ikke desto
mindre er det både befriende og under-

holdende at få de mange eksempler på
mandlige og kvindelige egenskaber serve-
ret endnu en gang, at nikke genkendende

til egne og andres måder at reagere på og

i kvindeligt fællesskab at grine af livets
viderværdigheder - og uretfærdigheder.
For når det gælder løn, er der ingen ret-

færdighed til. De, der råber op, løber med
gevinsten, betoner lektor ved Danmarks
Journalisthøjskole og tidligere faglig

sekretær i Journalistforbundet Solveig
Schmidt - såvel i sin bog »Lønforhandling

for kvinder« (se www.rosinante.dk) som
på fyraftensmødet, hvor der blev givet tal-

rige lærerige og konkrete smagsprøver
på, hvordan kvinder skal gennemføre en
lønforhandling.

Hendes egen drivkraft har altid været det
indignerede udsagn »det kan ikke være
rigtigt«, men samtidig kunne hun oplyse,

at ingen tillidsrepræsentant kan trylle ved
et forhandlingsbord. Han eller hun er
ikke stærkere, end medlemmet har klædt

vedkommende på til. Hun opfordrede der-
for kvinderne til at lære spillet ved for-
handlingsbordet.

Sprog og stil 
- I en lønforhandlingssituation handler det

om sproget, om kønnet og om selve for-
handlingen. Tingene sker i dette kryds-
felt. Men I skal være opmærksomme på,

at når jeg taler om køn og mænd og kvin-
der, så tænker jeg ikke som sådan på det
biologiske køn, men meget mere på

mandlige og kvindelige egenskaber, og
ofte indeholder folk et miks, indledte

Solveig Schmidt fyraftensmødet med.

H e refter gav hun en levende gen-
nemgang af, hvorfor mænd og

kvinder kan tale fuldstændigt

forbi hinanden under forh a n d-
l i n g e rne, og det gjorde hun ved
at fremdrage essensen fra

forskningen i kønsspecifikt
s p rog, jf. boksene på side 18- 1 9 .

- Man skal først og fremmest

sørge for at få en egentlig for-
handling, når man er gået til che-

fen. Mange får kun en orientering

om, at der ikke er nogen penge, og de
kvikke får en samtale, men det giver hel-
ler ingen lønforhøjelse. Alle forhandlere

skal have en række argumenter med, som
kan påvirke ledelsen. Og det er bl.a. i den
sammenhæng, at forskellen på mænds og

Sidste år blev der hos jordbrugsakademikerne afholdt et

fire timers langt fyraftensmøde om lønforhandlinger for

kvinder. Mødet var godt besøgt og med mange gode og

relevante input til kvinders lønforhandling. Indlægget her

er på baggrund af fyraftensmødet. I efteråret 2006 afvik-

les et lignende møde for kliniske diætister (se s. 34).  

ARTIKEL

Af Marianne Tinggaard, redaktør, Jordbrugsakademikerne
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ARTIKEL

kvinders sproglige dagsorden kommer til
udtryk.
- Mænd inddeler sig selv og hinanden i

status og hierarki, de markerer konstant
grænser og territorier, men det medfører
ikke indbyrdes konflikter, og de gør brug

af et informationsrigt jeg-sprog. Skulle
man tegne fænomenet, ville det naturlig-
vis være en stige.

- Kvinder derimod taler vi-sprog eller
gruppesprog, og de kan derfor netværke
med succes. De er gode til samvær, og de

giver plads til andre rent sprogligt.
Kvinder er karakteriseret ved cirklen, hvis
vi igen skulle tegne.

Dette blev fulgt af en oplistning af kvinder
og mænds stærke og svage sider ved for-

handlingsbordet, jf. boksene. I den forbin-
delse blev der ikke mindst peget på, at
både mænd og kvinder er dårlige til at

aflæse hinandens signaler såvel til hver-
dag som i en forhandlingssituation.
- Tænk bare på, hvordan en mand ser ud,

når han lytter. Han kan være helt uden
udtryk, mens en kvinde ofte vil nikke,
komme med små lyde og måske endda

smile velvilligt. Men pas på: Aktiv lytning
kan misbruges af cheferne. De kan vælge
at opfatte den form for lytning som enig-

hed. Som kvinde er du nødt til at lære dig
nogle af mændenes kneb og fif, enten du
kan lide det eller ej, påpegede Solveig

Schmidt.
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Stærke sider i forhandlingssituationen

Kvinden Manden

God indlevelsesevne Handlekraftig
God til at lytte Tålmodig

Spørger interesseret til modpartens ønsker Bruger kneb og fif
Opbygger tillid Tager konflikter 
Tænker langsigtet Går videre uden at gruble eller bære nag

Godt forberedt på forhandlingens indhold God til uformelle samtaler
Proces-orienteret Resultat-orienteret
Den typiske metode er dialogen Den typiske metode er slåskampen

Svage sider i forhandlingssituationen

Kvinden Manden

Stopper ved dårlig stemning Dårlig lytter
Giver sig for hurtigt Handler kortsigtet
Bruger ikke tid nok på ritualerne Uforberedt på indholdet

Vender afslag og nederlag indad Går glip af informationer
Bruger kræfterne på at overveje næste Optaget af her og nu kampen og overser
træk i stedet for at være nærværende derfor mulighederne på længere sigt

Undervurderer sig selv Overvurderer sig selv
For behagesyg For snæversynet
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S p roget i en forhandlingssituation

Kvinden Manden

Udsagn afsluttes med spørgsmål Klar tale

Udsagn modereres Upersonlige udsagn
Optaget af modpartens argumenter Magtfulde udsagn
Indirekte tale Direkte tale

Venter på oplysninger Beder om oplysninger
Bliver let afbrudt Svær at afbryde
Afbryder sjældent Afbryder ofte

Taler ikke meget Taler meget
Afslører kortene for tidligt Holder kortene ind til kroppen
Optaget af omsorg Optaget af retfærdighed

Før, under og efter 
forhandlingen 
En lønforhandling består af tre faser:
Forberedelsen, selve forhandlingen og
bagefter, og efter Solveig Schmidts

mening er den allerbedste tid for at for-
handle lige inden selve mødet, hvor che-
fens forhåndsbillede kan blive rykket.

Forberedelsen er i virkeligheden tiden
imellem to forhandlinger, dvs. synlighe-
den og kravene i hverdagen, og dernæst

er det helt konkrete oplysninger om fx
overenskomster og lokalt lønniveau, klar-
heden over ens egen smertegrænse, krea-

tive forhandlingsløsninger og alternativer
samt de to til tre gode argumenter på
spørgsmålet: Hvorfor skulle du have mere

i løn? 
- Du skal svare med dine styrker og sige
det på samme måde, som en mand ville

have gjort, understregede den garvede
forhandler og tilføjede:
- Når man så har spillet ud med sit bud og

begrundet det, er dét ikke at sige noget,
også et meget stærkt argument. Men det
gælder naturligvis for begge parter!

Selve forhandlingen begynder ofte med 
lidt hverdagssnak, hvor det er en god idé
at få styr på sit kropssprog, og så kommer

tiden for at melde ud. Herefter er det vig-
tigt at huske på følgende:

■ Tag ikke munden for fuld, men begynd
ambitiøst

■ Bliv ikke vred over et nej
■ Accepter at forhandling er et spil
■ Brug kun dine bedste argumenter

■ Spørg flittigt – og husk, der er to bane-
halvdele

■ Lyt – ordentligt!

■ Noter det vigtigste ned
■ Vær tålmodig
■ Vær forberedt på skiftende dagsorde-

ner
■ Afslut i god tone og giv dig tid
■ Kom rigtigt ud af døren

■ Tag eventuelle »flabetheder« med godt
humør

- I sidste fase af forhandlingen skal I sikre
jer, at der er enighed om, hvad der er
opnået. Og efter forhandlingen er det vig-

tigt at anerkende resultatet - også selv om
I måtte være utilfredse. Men lær af jeres
succeser og husk, at tiden efter forhand-

lingen er lig med hverdagen før næste for-
handling, sluttede Solveig Schmidt - og de
færreste følte, at der var gået fire timer

efter arbejdstid  ■

mt@jordbrugsakademikerne.dk



Etableret diætistsamarbejde i den 
fremtidige Region Syd for psykiatrien

Amtsforvaltningsledere, -personale og lan-
dets politikere arbejder intensivt på etab-
lering af fremtidens regioner og storkom-

muner. I denne proces er det vigtigt for
faggrupperne at markere sin faglighed og
specialviden indenfor de respektive speci-

aler og arbejdsopgaver. Denne synlig-
gørelse er specielt vigtig for en lille fag-
gruppe som kliniske diætister.

Den fremtidige struktur ligger meget op
til bæredygtige ydelser, således at behand-

lings- og rehabiliteringstiltag som ikke er
b æ redygtige eller viser behandlingseff e k t
n e d l æ g g e s .

Det store afgørende spring i de fremtidige
strukturere er, at alt forebyggende

behandling skal varetages af storkommu-
nerne og behandling af sygdomsrelateret
patienter forbliver i region regi. Specielt

for diætisterne i psykiatrien er det derfor
vigtigt med synliggørelse, da der er lagt
op til at forebyggelsesområdet bliver en

kommunal opgave.
Historisk set er diætisters ansættelse i
den psykiatriske behandling og rehabilite-

ring et relativt nyt arbejdsfelt for vores
faggruppe. Så da Sønderjyllands Amt og
s e n e re Vejle Amt ansatte diætister med

henblik på forebyggelse og behandling af
adipositas var det nærliggende at etablere
et samarbejde med henblik på erf a r i n g s-

udveksling, udarbejdelse af vejlednings-
materiale, kvalitetsudvikling og manifeste-
ring af diætisterne som uundværlige sam-

a r b e j d s p a rt n e re i den psykiatriske behand-
ling og rehabilitering. 

Det uudforskede psykiatriske arbejdsfelt
har resulteret i et tæt og konstruktivt
samarbejde tæt på den psykiatriske ledel-

se og det politiske korps. Synliggørelse af
diætisternes arbejdsindsats har resulteret
i, at vi er blevet hørt i etablering af den

fremtidige regionsplanlægning. 

Vi fik med kort varsel (2 – 3 uger) i

august 2005 til opgave at præsentere
vores samarbejde og resultater af vores
indsatsområder. Vi havde 30 minutter til

at vise, hvordan vi har udviklet et samar-
bejde på tværs af amtsgrænsen. 
Vi kunne vise, at samarbejdet ikke har

resulteret i ensretning af behandlings- og
forebyggelses tilbud, men derimod givet
mulighed for erfaringsudveksling og der-

Vi, diætist Margit Sandberg, Psykiatrien Vejle Amt og

diætist Lene Hansen, Psykiatrien Sønderjyllands Amt, blev

indbudt til at præsentere vores samarbejde og resultater

af vores indsatsområder for de aktuelle psykiatriledere og

politikere bag de psykiatriske forvaltninger i henholdsvis

Sønderjylllands-, Ribe-, Fyns- og Vejle Amt. Den kommen-

de Region Syd.
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Af Margit Sandberg, klinisk diætist, Psykiatrisk Informationscenter Vejle Amt 
og Lene Hansen, klinisk diætist, Psykiatrien, Sønderjyllands Amt
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med en bred vifte af tilbud i de to amter.
Vi kunne bla. vise at vores samarbejde
har haft stor betydning for udvikling af

kostpolitikker og synliggørelse af disse. 

Indsatsområdet fysisk aktivitet, fysisk

aktivitetsniveau og dermed patienternes
energibehov ville aldrig have udviklet sig
så hurtigt, hvis det ikke havde været for

vores konstruktive samarbejde. Både
ledere og politikere havde mange spørgs-
mål. Det var en glæde for os at høre, at

vores respektive psykiatridirektører i
Vejle Amt og Sønderjyllands Amt havde
stor indsigt i vores arbejdsområde og kun-

ne supplere med svar.

Vi gik fra mødet med en god fornemmel-

se. Yes, de respekterer vores arbejde, og
synes at vi gør en forskel. Hvordan det vil

påvirke den kom-
mende Region Syd ved

vi ikke helt endnu. Men vi
har haft muligheden for synlig-
gørelse og for at øve indflydelse.

Vi mener, det er vigtigt, at diætisterne
tager aktiv del i den aktuelle debat ved-

rørende etablering af bæredygtige
behandlingsenheder, fordi det får stor

betydning for de fremti-

dige arbejdsopgaver ■

mss@psykinfor.vejleamt.dk

lene_hansen@aus.sja.dk
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Kumquarts, karry og kostrådgivning 
til etniske borgere

✓ Kender du følelsen af, at du ikke når
igennem med dine budskaber?

✓ Synes du, det kan være vanskeligt at
tale via en tolk?

✓ Vil du gerne vide mere om forskellige

madkulturer?

Hvis du kan svare ja til nogle af ovenstå-

ende spørgsmål, har du samme oplevelse
som mange andre. Derfor er der behov
for at udvikle kostrådgivningen, så også

borgere med anden etnisk baggrund kan
få en god behandling, og diætisterne være
tilfredse med deres arbejde.

Diabetesbølgen er høj
Nye undersøgelser har vist at indvandrere

med tyrkisk og pakistank baggrund har
op til syv gange så høj risiko for at udvikle
diabetes type 2. Desuden er brugen af

sundhedsvæsenet som følge af den højere
diabetes type 2 forekomst, meget højere
blandt disse grupper, hvorimod medicin-

forbruget er markant lavere end forventet
ud fra sygdomsmønstret. Det betyder at
flere og flere sundhedsprofessionelle vil

møde borgere, der har behov for målret-
tet rådgivning, der f.eks. tager hensyn til
den uddannelsesmæssige baggrund samt

sprogvanskeligheder blandt de etniske
borgere.

Nyt rådgivningsmateriale
Sundhedsstyrelsen har derfor sammen
med Diabetesforeningen udviklet en ræk-

ke nye materialer, som hjælp i den kon-

krete kostrådgivning. Ud fra erfaringer
med kostrådgivning af tyrkiske, paki-
stanske, arabiske og somaliske grupper,

er der blevet udarbejdet en billedserie
som kan anvendes i hverdagens praksis.
Billederne er bygget op omkring valg af

sunde (fedt- og sukkerreducerede varer)
dagligvarer samt en række kulturspecifik-
ke billeder, der illustrerer tallerkenmodel-

lens principper med mad fra de pågælden-
de madkulturer.

Borgerne skal også have hjælp
Da mange borgere kan have svage læse-
og dansk kundskaber og/eller er funktio-

nelle analfabeter, har Sundhedsstyrelsen
valgt at udarbejde en DVD-film omkring
diabetes type 2 sammen med Diabetes-

foreningen og firmaet Zenaria. DVD-fil-
men viser en familie, hvoraf en eller flere
af familiemedlemmerne har type 2 diabe-

tes. Der sættes på en enkelt og letforståe-

Diabetesfrekvensen blandt udsatte grupper er høj, og der

er behov for at udvikle nye måder at kommunikere med

de etniske borgere. Derfor har Sundhedsstyrelsen i samar-

bejde med Diabetesforeningen udviklet nogle nye materi-

aler til kostvejledningen. 
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Af Regitze Siggaard, cand. brom, Center for Forebyggelse,
Sundhedsstyrelsen
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lig måde fokus på, hvad sygdommen er,

og hvordan man kan passe på sig selv ved
at vælge en sundere kost og bevæge sig
noget mere. Filmen er produceret i fire

udgaver; på dansk, urdu, tyrkisk og ara-
bisk.

Som et supplement til filmen er der pro-
duceret en indkøbsguide, der ligger sam-

men med filmen. Indkøbsguiden illustre-

rer de mest gængse varer (fedt- og suk-
kerreducerede) som anbefales i forhold til
at forebygge en yderligere udvikling af

sin diabetes type 2. Formålet er således at
familien efter at have set filmen kan tage
indkøbsguiden i hånden, og anvende den

i forbindelse med deres madindkøb. 

Kvalitetsudvikling er vigtig

For at materialerne kan anvendes opti-
malt, er det vigtigt, at de sundhedsprofes-

sionelle udvikler deres rådgivningsprak-
sis. Det kan fx være ved at arbejde på at
udvikle et godt samarbejde med tolkene.

Men også i forbindelse med kommunika-
tionen, hvor det er vigtigt, at der sættes
fokus på den enkelte borger, ud fra hvad

der bliver sagt, og ikke ud fra en række
forestillinger om, hvordan man tror, den
enkelte skal håndteres. Hvis man er i

tvivl, er det bedre at spørge en gang for
meget. 

Kun ved at arbejde med kommunikatio-
nen bliver samtalen et vigtigt og brugbart
værktøj til alles tilfredshed ■

rsi@sst.dk 
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DVD-en og rådgivningsmaterialet udgives i uge 37, hvor der også vil være en ræk-
ke arrangementer rundt om i landet, der sætter fokus på type 2 diabetes og etni-
ske borgere. 

DVD-en kan også downloades fra Sundhedsstyrelsens og Diabetesforeningens hjem-
mesider www.sst.dk og www.diabetes.dk samt ses på apotekernes infostandere.

Læs mere om etniske minoriteter og sundhed samt materialer på www.sst.dk/etni-
skeminoriteter.

■ Høj mængde energi og protein i overkommelig portion på 200 ml.

■ Dækker patienternes behov hurtigt og effektivt. Direkte fra fry s e r

til microovn og servering på max. 5 minutter.

■ Udførlig næringsdeklaration sikrer god kontrol med diæten.

■ F o rhandles af landsdækkende danske gro s s i s t e r. 

w w w.schmidttrading.dk anviser bl.a. forh a n d l e re og re f e re n c e r.

Kom og besøg os på ”Det Tynde Topmøde” 

den 18. september i Odense Kongre s c e n t e r. 

Prøv et sundt alternativ i form af varme og 
velduftende supper lavet på danske opskrifter

Kontakt os på tlf. 7023 6226



Motioner dig til en god graviditet og fødsel

F ø d e v a re s t y relsen og Sundhedsstyre l s e n
har samlet rådene til gravide om mad og

motion i én ny pjece. Her kan de gravide
bl.a. læse om, hvad og hvor meget de skal
spise, hvad de skal undgå, anbefalede kost-

tilskud og vægtstigning, samt hvilke typer
motion, der er hensigtsmæssige under gra-
viditeten. Pjecen afliver også nogle sejlive-

de myter, og understreger fx at gravide
ikke skal spise for to, samt at det er godt at
v æ re fysisk aktiv under graviditeten.

Motion lige så vigtig som sund
mad
”Gravide, der motionerer, får et bedre for-
løb både under graviditet, fødsel og i
tiden efter. Overvægt kan give en række

komplikationer under graviditet og fødsel,
som kunne være forebygget med motion
og sunde kostvaner - fx graviditetssukker-

syge og svangerskabsforgiftning. Det er
derfor vigtigt, at vi gør kvinderne
opmærksomme på, hvad sund mad og

motion betyder for graviditeten”, siger
Else Molander, kontorchef for
Fødevarestyrelsens ernæringsafdeling.

Motioner - men lyt til din krop
Hvis gravide har været meget fysisk aktive

f o rud for graviditeten, kan de ro l i g t
f o rtsætte – eventuelt på et lidt lavere
niveau. De skal selvfølgelig afholde sig fra

ø v e l s e r, der føles ubehagelige eller kan
udsætte dem for hårde stød på maven
eller voldsomme fald. Til gengæld styrker

motion muskler, der er særligt belastede
under graviditet, men som er vigtige at

holde i form for at få en god graviditet og
fødsel - nemlig ryg, mave og bækkenbund.
Cykling, svømning og vandgymnastik er

særligt godt, hvis der skal tages hensyn til
ryg- og bækkensmerter under graviditet.

Spis ikke for to
Hvis en kvinde er gravid med ét barn, er
tommelfingerreglen, at hun som normal-

vægtig kan tage mellem 10-15 kg på.
Overvægtige og svært overvægtige bør
normalt kun tage mellem 8-10 kg på, da

de ikke har behov for at opbygge ekstra
fedtdepoter til ammeperioden.
Graviditeten er dog ikke tidspunktet til at

gå på slankekur, men til at få gang i de
gode motions- og kostvaner, hvis man
ikke allerede er i gang.  

På en kurve i pjecen kan den gravide følge
sin egen vægtstigning i for-

hold til anbefalingern e
i forhold til deres per-
sonlige BMI. 

De 8 kostråd
Hvis gravide lever efter de

8 kostråd, spiser de sundt
og varieret og får de fleste
vitaminer og mineraler, men

skal dog stadigt supplere
med B-vitaminet folsyre, D-
vitamin og jern. Og hvis kvin-

derne ikke drikker mælk, skal de også
tage et calcium tilskud.

Hvad skal gravide undgå 
Visse anbefalinger i de 8 kostråd, adskil-
ler sig for gravide. Bl.a. bør de ikke spise

mere end 100 gram om ugen af store
rovfisk, der kan have et højt indhold af
kviksølv. Undgå lever og levertran, da det

kan indeholde store mængder af A-vita-
min. Og så skal de selvfølgelig helst helt
undgå alkohol eller begrænse det til

maks. én genstand i døgnet. Og begrænse
indtaget af drikkevarer, der indeholder
koffein såsom: Kaffe, te og visse læske-

drikke fx cola og energidrikke - fx maks.
3 kopper kaffe om dagen. 

Pjecen kan bestilles eller læses på Føde-
varestyrelsens hjemmeside:
www.fvst.dk/publikationsbestilling eller

på tlf. 33 95 60 00 mellem kl. 9.00 - 12.00

Kontaktperson
Har du faglige spørgsmål, kan de rettes til
Susanne Dunch: SDU@fvst.dk og 
tlf. 33 95 62 09 ■

Hver tredje danske kvinde i den fødedygtige alder er over-

vægtig og hver tiende svært overvægtig. Det kan give en

række komplikationer under graviditet og fødsel, som kan

forebygges med mere motion og sundere kostvaner. 
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Kvalitetssikring af sygdomsspecifik standard

S e n e re, på et kursus i november 2003 fore-
stået af Eva Winther blev der nedsat tre

a r b e j d s g rupper med følgende arbejdstitler:
1. Organisatoriske standarder
2. Generelle standarder

3. Sygdomsspecifikke standarder

Vi er en Sjællandsgruppe bestående af

Margareta Bensow Bacos, Steno Diabetes
Center, Edith Sandberg, Hillerød
Sygehus, Anette Sejling, Frederiksberg

Sundhedscenter, Inger Skovsbo,
Frederiksberg Sundhedscenter, Anne
Arentoft, Frederiksborg Amts

Primærsektor og Helene Meden (vikar
for Lilian Andersen), Frederiksborg Amts
Primærsektor, som nu i halvandet år har

arbejdet med sygdomsspecifik standard
for diætbehandling ved diagnosen type 2
diabetes.

Vi har foreløbigt inddelt arbejdsprocesser-
ne i operative niveauer, valgt indikatorer

og er nu i gang med at lave scoringsske-
maer til vurdering af kosten ved indleden-
de og afsluttende vejledningssamtale.

Arbejdet i gruppen er spændende og udvik-
lende – det går langsomt fremad, da vi ikke
er på hjemmebane og sandt at sige heller

ikke ofrer den tid, som er nødvendig. 

Vi vil gerne med dette indlæg give udtryk

for et behov for at udveksle erfaringer
med andre grupper. Hvad er der sket med
grupperne, der arbejdede med organisato-

riske og generelle standarder? 

Hvor langt/kort er de nået? Synes de
arbejdet er ligeså relevant som vi gør?
Findes der grupper, som er gået i gang

med at se på andre diagnoser?
Det ville være ideelt at have et kvalitets-
sikringsudvalg i foreningsregi med en

tovholder, der ved mere om kvalitetssik-
ring, end vi gør. Vi efterlyser en fagperson
indenfor kvalitetssikring/kvalitetsudvik-

ling, som ved noget om, hvordan man
dokumenterer effekten af selve den diæte-
tiske behandling overfor arbejdsgivere og

beslutningstagere om nuværende og kom-
mende diætiststillinger. Sidst, men ikke
mindst, må det til for at kunne målrette

den diætetiske indsats optimalt.

Litteratur
1. Winther E. Kvalitetsudvikling af diætbe-

handling. Diætisten 2002; 58:17-23.

Eva Winther fremhævede for år tilbage i en artikel i

Diætisten (1) vigtigheden af dokumentation af diætbe-

handlingens kvalitet, af løbende kvalitetsudvikling og

indsamling af data.
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Af Helene Meden, Annette Sejling og Inger Skovbo, 
kliniske diætister
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Øverst fra venstre: Helene Meden, Margareta Bensow Bacos, Anne Arentoft, Edith Sandberg
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Arbejdsgruppen i sygdomsspeci-
fikke standarder 

Helene Meden, hemed@fa.dk (ud-
trådt af gruppen pga. andet arbejde)

Anne Arentoft, ana@fa.dk

Annette Sejling, 
anse01@frederiksberg.dk

Inger Skovsbo, insk@frederiksberg.dk

Edith Sandberg, edsa@fa.dk

Margareta Bensow Bacos,
mbeb@steno.dk



På udstationeringsbarsel i York

Det er en gave at få lov at være hjemme-
gående en periode og en gave at få lov at

blive så fyldt af det, at jeg med forvent-
ning ser frem til at skulle starte på Skejby
Sygehus igen. 

For at teste om mine faglige kundskaber
ganske var trængt i baggrunden af hus-

moderlige gøremål, tog jeg i foråret kon-
takt til York Hospital – og fik lov at få ind-
blik i engelske diætisters arbejdsmetoder.

Normeringen var anderledes, maden var
anderledes – men sygdommene ligner til

forveksling dem, vi møder i DK.  Jeg fulg-
tes med fem af de 16 (seksten!) diætister i
deres Department of Nutrition and

Dietetics. Det var en stor oplevelse. Her
er et par af mine hovedindtryk. 

Mangel på diætister i UK
York Hospital har 850 senge og stort set
alle gængse specialer. Og en efter dansk

målestok stor ernæringsenhed. Sikke et
arbejdsmiljø med seksten diætister, der

susede ind og ud af hinandens delekonto-
rer og diskuterede patienter.

Om end de må deles om kontorer og
PC’ere og telefoner i en grad, så nogle af
os har bedre vilkår i DK, var jeg grøn af

misundelse. Der mangler oven i købet kli-
niske diætister i UK. De roterer og skifter
job og specialiserer sig i en grad, som vi

derhjemme slet ikke kan og tør på grund
af den evige mangel på fuldtidsjobs. 

Arbejdsugen for en engelsk sygehusdiætist
er på 36,5 timer inkl. frokost, arbejdsdagen
er typisk fra 9-17. Tre af de seksten diæti-

ster er deltidsansatte, typisk dem med min-
d re børn. Før- og efterskoleordninger og
daginstitutioner er slet ikke så anvendt i

N o rdengland som i DK. Mit overo rd n e d e
i n d t ryk er, at masser af kvinder enten ikke
arbejder eller har meget nedsat tid i åre v i s

for at kunne bringe og hente børn. 
Hvert år skal alle Registered Dieticians
(RDs) op til en skriftlig prøve for at kunne

beholde deres autorisation. Udbuddet af
selvbestaltede kostvejledere og ”dietici-
ans” er også i England stort, og udbyder-

ne har kronede dage pga. diætistmanglen
– så ligesom i DK er det vigtigt, for de kli-
niske diætister at forsøge at dif ferentiere

sig og markere forskellen på en
Registered Dietician (RD) og andre, der
uretmæssigt kalder sig ’dieticians’ eller

profilerer sig som ’nutritionists’ etc.

For få fibre og for meget salt
Jeg overværede flere vejledninger, ”moti-
verende samtaler” med overvægtige voks-
ne og børn, nyrepatienter, diabetes-, hjer-

te- og tarmpatienter m.fl.– og ambitionsni-
veauet var ikke højt. Forklaringen fik jeg
siden hen. Compliance! Den gennemsnitli-

ge englænders kost er så fiberfattig, salt-
og sukkerholdig og ”rich” – at næsten
enhver forandring er et skridt i den rigti-

ge retning, vurderede de ansvarlige diæti-
ster. En voksen englænder får i gennem-
snit 12 gram kostfibre pr. dag, mens anbe-

falingen lyder på 18 gram. Andelen af eng-
lændere, der følger myndighedernes
kostråd er efter sigende betydeligt lavere

end i DK. Det er også mit indtryk, når jeg
hører mine børns beskrivelser af deres
kammeraters madpakker. Retfærdigvis

må jeg nævne, at det britiske undervis-
ningsministeriums afdeling for sundhed
har taget initiativ til, at børnene i de mind-

ste klasser gratis får tilbudt en håndfuld
frugt hver formiddag – men rigtig mange
børn takker nej. 

Når jeg hører mine mødregruppers
beskrivelser af, hvad de opfatter som

York i Nordengland er Englands mest besøgte by, næst

efter London, og byen har flere solskinstimer end nogen

anden by i UK. Her har vi slået os ned i 3/4 år. Jeg er på

barsel med vores mindste pige, og resten af familien på

fem h.h.v. forsørger os og går i skole. 
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”healthy treats and snacks”, tænker jeg, at
der er nok at tage fat på ernæringsmæs-
sigt herovre. For tiden taler man meget

om at indføre ernæringsmærker så som
”man skal slikke med måde”. Den britiske
snack- og slikindustri udtrykker, at de

gerne vil bidrage til at bekæmpe fedme-
epidemien, og derfor vil reducere indhol-
det af sukker, fedt, salt etc. i deres pro-

dukter – måske i et kynisk håb om, at
bevidste forbrugere fortsat kan tiltrækkes
af daglige crisps, fizzy drinks, chocolate-

bars etc. 59% af alle britiske kvinder er
klassificerede som overvægtige og 66% af
britiske mænd lige så, heraf mange svært

overvægtige.

Et gammeldags indtryk
England virker på flere måder mere gam-
meldags end Danmark gør. Ikke i den
moderne nostalgiske forstand. Hospitalet

var som forventet højteknologisk, hvad
angår dialysemaskiner og operationstek-
nik etc. – men uniformerne og tiltalefor-

men ’Sister’ til sygeplejerskerne virker
pudsigt gammeldags sammen med de
lysegule vægge. En

ny undersøgelse var i
fokus, mens jeg var
der – de mandlige

læger går nemlig
uden uniform og ger-
ne med slips, og for-

mentlig derfor
påføres 1:10 patienter
en infektion under

indlæggelsen – bak-
terierne dingler med
fra seng til seng. 

Truende fejlrapporter
Jeg kom for skade at spørge undrende til

typen af sondeernæring hos en patient.
Diætisten blev forståeligt nok ærgerlig
over fejlen – og beklagede overfor den

ansvarlige sygeplejerske, at hun jo nu
igen måtte lave en fejlrapport. Dagen før
havde samme patient ikke fået sit 

poached egg on toast som mellemmåltid,
og en anden patient havde ikke fået sin
snackbox, selvom hun blev kostregistre-

ret og var tynd som et siv. Disse fejlrap-
porter går åbenbart til afdelingsledelsen
og sygehusledelsen. Hvilken luksus at

kunne udstede den slags! Jeg har ikke
indtryk af, om de virker efter hensigten.
Ernæringsscreeninger er ikke omfattet af

fejlrapporten – mængden af fejlrapporter
blev for omfattende! Antallet af glas med
lunken mælk på sengebordene florerede i

et omfang, så UK og DK på det felt helt
kan matche hinanden.

Også ventetider i UK
Mange britere klager over, at sundheds-
væsenet, herunder hospitalerne, i UK,

ikke fungerer godt nok. Når du først er
der, er der ikke så meget at klage over,
men ventetiderne er betydeligt længere,

end vi er vant til i DK. Generelt mangler
der personale og sengepladser. Til
gengæld er de så meget mere tålmodige,

briterne, er mit indtryk. De stiller sig
pænt i kø alle vegne og venter. Måske for-

di de lærer det, fra de er helt små – Ida
Marie på 5 står i kø mange gange hver

dag i skolen. Det virker godt, når man ser
på det udefra, og det er nemt at falde ind
som fremmed barn, når alle felterne er

meget afklarede! Ved busstoppestedet –
selv når man kun er én af to ventende –
stiller man pænt op på række.

Gengæld

For at kvittere for de engelske kollegers
store gæstfrihed accepterede jeg en invi-

tation til på deres halvårlige regionsmøde
at fortælle om forskellen i danske og
engelske madvaner og ernæringsmæssige

konsekvenser heraf.  Jeg var ikke glad for
mit tilsagn, da jeg skulle forberede mig,
men 52 tændte diætister var mødt op, og

vi havde en rigtig fornøjelig dag. Flere af
diætisterne udtrykte lyst til at komme til
DK og se landet, som de kender for dets

bacon og Lurpak! Forhåbentlig ved de nu
også lidt om de otte kostråd, diætetiske
udfordringer, FaKD og Dansk Selskab for

Klinisk Ernæring m.m.

Nyttige links:
British Dietetic Association –
www.bda.uk.com
National guidance on topics e.g. nutrition

support “NICE” (National Institute for
Clinical Excellence) – www.nice.org.uk
Department of Health (National Service

Frameworks) – www.dh.gov.uk
National Food Survey – www.nfs.co.uk

Overlev UK og til-
pas dig de lokale
f o rhold bedst

muligt med denne
bog, der generali-
s e rer meget, men

er god at få for-
stand af: 
CultureShock! A

Survival Guide to
Customs and
Etiquette. Britain.

Terry Tan. 2005.
www.marshallcavendish.com/genref.

rav@sks.aaa.dk
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Overvægt hos voksne - fokus på årsager,
forebyggelse og rådgivning

Thorkil Sørensen, Institut for Sygdoms-
f o rebyggelse gav et overblik over over-
vægt i Danmark. Det skete gennem meget

dialog med deltagerne, der stillede spørg s-
mål og dermed formede dagsord n e n .
Herved kom Thorkil Sørensen ind på

genetik, amning, overgangskost, energi-
balancen, herunder et øget energi-
overskud ved nedsat energiforbrug og

øget energiindtag, definition, BMI og tal-

jemål samt fedmeforekomsten, der breder

sig meget uens i tid og sted.

Ernæringssituation
Margit Groth, Danmarks Fødevareforsk-
ning, Afdelingen for Ernæring redegjorde
for danskernes kostvaner og ernæringssi-

tuationen i det danske samfund, herunder
betydningen af den sociale baggrund.
Med udgangspunkt i ”Obesity prevention

and public health” fra 2005 talte hun om
forskellige sociokulturelle faktorer og for-
midlende variabler, der påvirker

vores adfærd, som har
betydning for vores ener-
gibalance og vægt.

Margit Groth var
også inde på, at de
danske alkohol-

grænser fremsat af
Sundhedsstyrelsen
muligvis er for høje

sammenlignet med
Nordiske Næringsrekom-
mendationer, der anbefaler max.

5E% fra alkohol. 5E% svarer til 1 gen-
stand for kvinder og 1 1/2

genstand for mænd.

Når det gælder frugt og
grønt viser under-

søgelser, at kun 1/10
voksne spiser nok og
1/5 børn.

Salget af sodavand er steget eksplosivt. 
Hun talte om, hvad det er for faktorer, der
har betydning for udviklingen af vores

kostvaner. Af faktorer har man fundet
uddannelsesvarighed af betydning for
såvel mænd som kvinder, men også at

kvinders alder, indkomst og familiestatus
var af betydning.
Mange ønsker at spise sundt pga. helbre-

det. Flere angiver at manglende tid og
gammel vane har betydning for, at de ikke
spiser så sundt, som de gerne vil. Det

kræver en aktiv indsats at undgå overv æ g t .
Jo færre re s s o u rcer des vanskeligere .
Det sunde valg skal gøres lettere ved at

blive mere umiddelbart tilgængeligt, her-
under ved at styrken i kommerciel mar-
kedsføring kan anvendes til at fremme

sunde kostvaner blandt børn.
Margit Groth opsummerede, at

hvis hyppigheden af

overvægt skal
reduceres,

bør dan-

skernes
kostvaner
forbedres

m.h.t.
mindre

fedt, sukker

og alkohol,
mere frugt og

grønt og kostfibre.

Udviklingen viser, at forbedringer er muli-
ge, hvis der gøres en indsats, fysisk aktivi-
tet bør fremmes, og der bør gøres en for-

stærket indsats for at mindske den sociale
ulighed i overvægt.

Forebyggelse
Berit Heitmann, Enheden for Epidemio-
logisk Kostforskning, Center for Sundhed

Indtryk fra en konference arrangeret af Teknologisk

Institut i Taastrup afholdt i marts 2006. 

Claus Brandstrup var dirigent og stud. klinisk diætist og

desuden bestyrelsesmedlem i Adipositasforeningen.

INDEFRA

Af Dorthe Wiuf Nielsen og Heidi Dreist, kliniske diætister,
deltagende bestyrelsesrepræsentanter fra FaKD 
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og Samfund fortalte om forebyggelse af
overvægt og vægttab via kostændringer.
Forebyggelse af overvægt vil også fore-

bygge diabetes type 2, forhøjet blodtryk
og forhøjede blodlipider. Forebyggelsen
bør ske ved en bred indsats, og man bør

have hele samfundet med.
Kostændringerne bør være en livsstilsæn-
dring og følge de seneste 8 kostråd, såle-

des at der ses et langvarigt og vedvarende
vægttab.

Fysisk aktivitet
Mette Hansen, Institut for Idrætsmedicin,
Bispebjerg Hospital redegjorde for fysisk

aktivitet – bedre helbred og vægttab.
Inaktivitet er ikke kun af betydning i rela-
tion til kalorieforbrug, men er en selv-

stændig risikofaktor i forhold til sygdom
og død. Fysisk aktivitet har en direkte hel-
bredseffekt og effekt i forhold til at fore-

bygge overvægt. Der er tale om to fakto-
rer, der har betydning for udviklingen af
livsstilssygdomme. 

Fysisk aktivitet er en vigtig brik i forbind-
else med vægttab, men bør ikke stå alene,
såfremt betydeligt vægttab skal opnås.

Der bør tages individuelt hensyn. Fysisk
aktivitet er også vigtig i forhold til at beva-
re vægttabet. Fysisk aktivitet er en

afgørende faktor i forbindelse med vægt-
stabilisering. Dertil kommer alle de andre
positive effekter ved fysisk aktivitet, her-

under forebyggelse af livsstilssygdomme.

Fire områder
Den første dag blev afsluttet af Chris
MacDonald, der muntert, men seriøst for-
talte om hans erfaringer med at få over-

vægtige i gang med motion bl.a. med
udgangspunkt i hans medvirken i ”Sund i
balance”, hvor fire personer blev fulgt i

Politiken. 

Chris MacDonald kom ind på den enkelte

persons sundhed, livsstil og velvære. Han
gav udtryk for, at velvære kan opnås ved
at investere i fire områder såsom viden,

motivation, disciplin og strategier.

Han talte om succes; som ens evne set i
forhold til forberedelse og vilje samt sam-

let indsats. Motivation er retning (formål)
gange intensitet, retning er forståelse af,
hvorfor du gør det, og intensitet er gra-

den af ”kontrol”, som man føler, man har
over situationen  ■

Ref. Dorthe Wiuf Nielsen
dwn@diaetist.dk

Fra andendagen vil jeg især fremhæve to
indlæg, nemlig Line Staunsgaards person-

lige beretning (kendt fra TVserien ” Livet
er fedt ”) samt Overlæge Ph.D Mette
Waadegaards indlæg om Binge eating

disorder.

Lines beretning
Personligt må jeg indrømme, at jeg som
regel synes, det er lidt trivielt på konfe-
rencer med ”sådan-blev-jeg-tynd-beretnin-

ger ”. Ikke fordi jeg ikke synes, de ikke er
interessante, men et eller andet sted er
det jo samme historier, jeg hører og følger

hver eneste dag i klinikken. Alligevel må
jeg sige at denne fortælling fangede mig. 

Line fortalte på gribende vis om sin
opvækst, om mobning i skolen og om en
pige, der ville være perfekt og som levede

et liv baseret på at opfylde andres forvent-
ninger.
Det befriende ved denne beretning var, at

hun var en ”helt almindelig overvægtig” –
tilsyneladende uden de traumer og stop-
klodser, som vi havde hørt om tidligere på

dagen, ved psykolog Annette Illfeldt, som
kræver en intens terapi. 

Lines nøgle til et nyt liv var i korte træk
en læge, der gav sig tid til at lytte og bak-
ke op, en række små succesoplevelser

som hun lærte sig selv at få øjnene op for,
samt et fire måneders ophold på Ubberup
højskole.

Som det sikkert er mange bekendt, så
lykkedes det hende at vinde kampen mod
vægten. Historien er så dejlig, fordi den
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viser at selv mange kilos overvægt kan
holdes fra livet ved anvendelse af netop de
teknikker, som diætister arbejder med

udover kosten: At lytte, forstå og accepte-
re, at afklare klientens egne mål via den
motiverende samtale og sidst men ikke

mindst: Minde klienten om dagligt at
trække i ”jeg kan” T-shirten. Line læser
nu til klinisk diætist inspireret af sin egen

historie. 

Binge eating disorder
Mette Waadegaard er overlæge på
Psykoterapeutisk Center Stolpegaard,
som er et ambulant behandlingssted for

spiseforstyrrelser. Hun fortalte på saglig
og nøgtern vis om kategorisering, opspo-
ring samt behandling af den oversete tre-

die spiseforstyrrelse ”Binge eating disor-
der” (BED).

Af prædisponerende risikofaktorer blev
nævnt: 
■ Lavt selvværd

■ Irrationel alt-eller-intet tænkning

■ Familiær disposition til fedme
■ Overhyppig baggrund blandt BED

med: Alkoholmisbrug i hjemmet, incest
og fysisk vold 

Jeg tænker altid på, hvor vigtigt det er, at
det netop er diætister, der er på banen i

kostbehandlingen, når jeg hører om den-

ne alt eller intet tænkning. Diætister
arbejder netop med at alt kan indgå, samt
at der principielt ikke er noget, der er for-

budt – blot rammer.  Personer med BED
har brug for netop denne tilgang til
kosten, da restriktive kure blot forstærker

deres ensrettede tankegang. 

Mettte Waadegaard karakteriserede per-

soner med BED som ”overambitiøse”. Jeg
kan rigtig godt lide præcis dette ord, som
dækker over en meget præcis fortolkning.

I virkeligheden, fortalte Mette Waade-
gaard, så har de alt for store succeskrav
til sig selv, og kan det ikke lade sig gøre

at være 120% korrekt – ja så kan det også
være lige meget… (alt eller intet). 

Mette Waadegaard lagde vægt på at
behandlingen skal være tværfaglig:
■ Psykologisk

■ Fysisk: Diætvejledning og motion
■ Socialt

Et realistisk mål, som er godt at arbejde
ud fra er, vægtstabilisering. Det gøres bla.
ved at skabe regelmæssige vaner og ind-

føre ”mekanisk spisning”, som betyder at

spise på faste tidspunkter.

Diætisten på Stolpegaarden, som blev rost

meget, lægger en realistisk kostplan som
er baseret på almindelige fødevareemner
og som arbejder på at skabe sunde og

regelmæssige vaner.

Helhed
K o n f e rencen som helhed var alsidigt sam-
mensat. Vi oplevede god og præcis kursus-
l e d e l s e , og eksempelvis fandt man hurtigt

en ”stedfortræder”, da en af foredragshol-
derne meldte afbud. 
Imidlertid var vi nok lidt forvirrede over

målgruppen. Vi var en lidt blandet flok, og
det forstyrrede nogle af indlæggene at
basale ting for diætister, som fx BMI-

grænser skulle repeteres og gennemgås.
Dette bevirkede, at vi savnede lidt mere
dybde i flere af indlæggene  ■

Ref. Heidi Dreist
hd@diaetist.dk
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2nd Scandinavian Pediatric Obesity Conference (SPOC)
– nyheder og gammel viden, som det er godt at blive mindet om

Den første dag begyndte med en præsen-

tation af, hvordan vi ændrer vilkårene for
udvikling af fedme i Sverige, Finland,
Danmark, Norge, Island, Østrig og

Spanien. Repræsentanter fra landene
beskrev mål og strategier. Der var store
ligheder og væsentlige mål er:

1) Ingen børnereklamer for usunde føde-
varer i fjernsynet og andre steder. Ikke

legetøj i diverse underlødige fødevarer.
2) Nogle ønskede anprisninger af sunde

fødevarer og endda reklame for sunde

fødevarer i fjernsynet, radio, aviser,
websites.

3) Uddannelse i børnehaver og på alle

skoletrin i sund livsstil. Børnene skal
lære om sundhed på en enkel måde, og
man skal arbejde på at ændre trends.

Det skal gøres ”smart” at spise sundt
og være fysisk aktiv.

4) Forældre skal uddannes i sund livsstil,

og allerede under graviditeten skal
undervisningen begynde.

5) Der skal skabes ”mødepladser” med

aktiviteter. Det være sig gode legeplad-
ser, fitnesscenter, m.v. Der skal være

mulighed for bevægelse og derfor også
etableres gode cykelstier, så trafikfaren
minimeres.

6) Skat på usunde slikprodukter og soda-
vand og ingen afgift på frugt m.v.

7) Børn skal være fysisk aktive mindst 60

min. hver dag, og tiden foran computer
og fjernsyn minimeres.

8) Definere og opspore risikogrupper.

Mange gode forslag kom frem, og det må
være vigtigt for os, som diætister, at tæn-

ke igennem, hvor vi kan spille en aktiv
rolle.

Paneldeltagerne blev til sidst spurgt, om
de mente, de ville have held med at stop-
pe fedmeepidemien i løbet af de næste

fem år. Hvis de mente, det kunne lade sig
gøre, skulle de træde frem. Kun Sune
Krarup-Pedersen fra Danmark var overbe-

vist om, at det nok skulle lykkes. Lidt
efter lidt kom de øvrige nordiske lande
også på banen, men Østrig og Spanien var

stadig pessimistiske.
Det bliver spændende at se, hvad der sker
de kommende år i Danmark.

Danmark er en lille smule ”duksedreng” i
denne sammenhæng. Vi er meget stolte

af, at der er flere fede børn i Sverige og
ikke mindst i Finland sammenlignet med
Danmark. Sydlandene har endnu flere

fede børn, end vi har her i Norden, med
Grækenland som Europas ”USA”.

Fede børn – fede voksne
Blandt foredragsholderne torsdag, skal
specielt Tim Cole fra London fremhæves.

Man fornemmer tydeligt, at han er en
mand med stor viden om børn og fedme.
Han mindede os om, at vi skal huske, at

langt de fleste fede børn bliver fede voks-
ne. Og den særdeles stærke sammen-
hæng mellem fede forældre og fede børn.

Risikoen for at barnet bliver fedt, stiger
markant, hvis begge forældre er fede
(tabel 1).

Fede forældre Risiko for fedme
Ingen 1
Mand 2,5
Kvinde 4,2
Begge 10,4

Tabel 1. Sammenhæng mellem fede forældre og
risikoen for fede børn.

Inaktiv livsstil
Vo res inaktive livsstil og vores mange kalo-
rietætte fødevarer udgør selvfølgelig en

kæmpe risikofaktor.
Vi skal også være opmærksomme på, at
børn med lav fødselsvægt ser ud til at

have en øget risiko for fedme. Ofte vil dis-
se børn tage hurtigt på og det ser ud til,
at den hurtige vækst fremmer fedme

senere.
Man har ydermere set, at 3-årige over-
vægtige børn, der er høje, er i risikozonen

for senere fedme, sammenlignet med
overvægtige 3-årige børn, der ikke er sto-
re.

En tidlig pubertet er også en risikofaktor,
og Tim Cole konkluderede, at fedme er et
abnormt vokseproblem. Han mener, at vi

Den 9. og 10. marts 2006 fandt den anden SPOC kongres

sted i Malmø i Sverige. Det var to spændende dage med

gode foredrag og mange spændende abstracts.

INDEFRA

Af Berit Elkjær, klinisk diætist, Fredensborg Sundhedscenter
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som faggruppe og forældrene skal lære,
at ændre vores opfattelse af børns vækst.
Forældre er stolte af deres hurtigt vok-

sende børn, men vi bør i stedet sikre, at
børn ikke har en al for hurtig og for tidlig
vækstspurt.

Her er brysternæringen vigtig, da bryst-
børn generelt har en langsommere vækst,
end børn der flaskeernæres.

Tim Cole var rundt om mange spænden-
de emner, som leptin, sugebehov og tidlig
fiksering af appetitregulering. Bestemt en

mand med en enorm viden.

Intervention på skoler
Manfred Muller fra Tyskland fortalte om
det endnu ikke afsluttede Kiel Obesity
Prevention Study, hvor man ser gode

resultater med intervention på skoler.
Interventionen har effekt på overvægtige
børn, men ikke de fede. Og effekten ser

ud til at være holdbar, dog ikke på piger
hvis mødre er fede. Så intervention er en
god ting, men de fede børn må vi som

diætister stadig tage os af.
Det ser i øvrigt ikke ud til, at disse former
for intervention, øger risikoen for senere

opståen af anoreksi.

Familieorienteret behandlings-
metode
På 2. dagen lagde Carl Erik Flodmark ud
med et spændende foredrag om den fami-

lieorienterede behandlingsmetode han og
hans team arbejder med, også kaldet
Flensburg Family Treatment. De begyn-

der et behandlingsforløb med et fællesmø-
de med alle behandlergrupper (lægen,
diætisten, psykologen, fysioterapeuten,

sygeplejersken) og familien. Ved første
konsultation designes et behandlingspro-
gram orienteret mod den enkelte families

behov. Ved konsultationerne vil der altid
være mindst to behandlere tilstede, hvil-
ket medfører, at antallet af besøg må be-

grænses til 3-8 besøg.
Resultaterne har indtil videre vist sig bed-
re end ved behandling af voksne over-

vægtige (men der skal vist heller ikke så
meget til).

Carl Erik Flodmark mindede om at belast-
ningen ved overvægt kan være ligeså
belastende som ved cansersygdom eller

et kronisk handicap.

V æ g t v e d l i g e h o l d e l s e s p ro g r a m m e r
Sirpa Sarlio-Lahteenkorva talte om vægt-
vedligeholdesprogrammer, og her er der
desværre kun små studier, der er vanske-

lige at sammenligne og flere programmer
har været inadækvate.
Studier hos børn viser, at hvis moderen

har haft succes med sit vægttab, er chan-
cen for succes hos barnet større – ikke
overraskende. Måske skulle vi behandle

de overvægtige forældre, før vi går i gang
med de stakkels børn?
Vægtvedligeholdelse? Efter min personli-

ge vurdering er dette et rigtig vigtigt
arbejdsområde for os diætister. Hvilke
metoder kan vi bruge og dernæst en vur-

dering af om de virker.
En af konklusionerne på dette foredrag
var, at det skal mærkes, at livskvaliteten

bliver forbedret ved vægttab, ellers er det
vanskeligt, at holde vægten nede.

Kirurgi

Kirurgi som behandlingsmetode til over-
vægtige børn var dagens næste emne,

udfra kendsgerningen om, at fedme er en
af de mest vanskelige lidelser at behandle
hos både børn og voksne. Gastric ban-

ding var den mest lovende behandlings-
metode til de svært overvægtige børn. Vi
mangler dog stadig langtidsundersøgelser

på, hvordan det går de børn, der er opere-
rede. 

Fysisk aktivitet
Dagens sidste foredrag handlede om
fysisk aktivitet, og vi blev mindet om en

række vigtige punkter:
1) Opmærksomhed på stillesiddende akti-

viteter som fjernsyn og computer. Sæt

max. til 1-2 timer om dagen.
2) Lad børnene lege ved at bruge deres

krop. Derved udvikles selvtillid og

samarbejdsevner.
3) Frem sport i skolen og i fritiden. Varier

træningen og få den lagt ind på faste

tidspunkter.
4) Opmærksomhed på de daglige aktivite-

ter som rengøring, gå med hunden,

cykling, gang, handle, m.v.
5) Frem hobbyaktiviteter. Det medfører,

at barnet får interesse for andet end

fjernsyn/computer og selv om ikke alle
hobbys medfører fysisk aktivitet, frem-
mer det selvtilliden og kontakten til

andre børn.
6) Involver hele familien.
7) Vær fleksibel og tålmodig og sæt reali-

stiske mål.

Begge dage indeholdt en lang række

spændende Poster præsentationer og en
række firmaer (Kellogs, Nestle, ResMed,
Taylor & Francis Group, Tanita) stod

parate med nyheder og information.  Alt i
alt var det to gode dage og det var da
ærgerligt, der ikke var andre danske

diætister tilstede  ■

Berit.e@mail.dk
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Modtaget på redaktionen

Bøger

Tænk dig slank - Tankekuren
Professor Ben Fletcher, Dr. Karen Pine og
Dr. Danny Penman
Forlaget Aschehoug 2006

243 sider
Kr. 229,- 

Forskere har fundet hemmeligheden bag
et sundt og vedvarende vægttab - og det
har intet at gøre med slankekure! Folk er

overvægtige, fordi de er låst fast af deres
egne dårlig tanker.
TANKEKUREN er et program, der viser,

hvordan du skal bryde disse skjulte vaner,
sådan at du kan tabe dig uden besvær og
uden at føle sult.

Sundhedsret
- for sygeplejersker
Ulla Hybel
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck 2006 
232 sider

Kr. 199,- 

En grundig gennemgang af dansk lovgiv-

ning på sundhedsområdet. Bogens hoved-
sigte er en klargøring af de regler, der har
relevans for sygeplejersker og andet sund-

hedspersonale i den daglige omgang med
patienterne.

Endelig ikke-ryger
- den lette vej til rygestop
Allen Carr

Storm Forlag ApS
218 sider
Kr. 199,-

Bogen vender den gængse opfattelse af
rygestop på hovedet. Rygetrangen beskri-

ves ikke længere som en fysisk betinget
afhængighed, men snarere som en trang,
der opstår som følge af, at underbevidst-

heden påvirkes. 

I bogen punkteres den ene myte og und-

skyldning efter den anden, og ved at leve-
re konkret viden om, hvordan man som
ryger skal håndtere sin frygt. For det er

netop frygt for pinefulde abstinenser,
frygt for at give afkald på vaner, og frygt
for ikke længere at kunne nyde fester og

sociale situationer i fulde drag, der får
mennesker til at klamre sig til cigaretter-
ne, også selv om de inderst inde brænden-

de ønsker at stoppe. 
Bogen findes desuden i en særlig udgave
målrettet kvinder. Den gennemhuller på

samme vis en række af de myter, som
særligt kvinder omgiver sig med, eksem-
pelvis forestillingen om, at rygning holder

vægten nede. 

Salater som hovedret
Peter Gordon
Forlaget Borgen 2006 

160 sider
Kr. 199,95

Med en salat som hovedret er der alle
muligheder for at få et fuldgyldigt måltid,
rigt på proteiner, sunde fedtstoffer og

gode kulhydrater.

Sund og slank
Lene Hansson
Forlaget Borgen 2006 

142 sider
Kr. 99,95

Det behøver ikke at være kedeligt at leve
sundt. Og du behøver ikke sulte dig for at
tabe dig – tværtimod. 

DVD 

Fodboldøvelser i baghaven
Udgivet af Arla
Varighed ca. 30 min.

Kan bestilles på www.arla.dk, og koster
30,- kr.

Silberbauer, Christiansen, Larsen og
Poulsen lærer fra sig af seje jonglerings-
tricks, driblekunst, fodboldgolf m.m.

Der er masser af ideer til sjove fodbold-
øvelser, lege og rekvisitter, som man kan

afprøve med familie eller kammerater.
DVDén viser, at det skal være sjovt at spil-
le fodbold og dyrke motion.

NYE UDGIVELSER
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Ny erfa-gruppe Lønforhandling kan læres

Nyuddannede kliniske diætister 

Ny erfa-gruppe med speciale
indenfor onkologi.

Vi er en gruppe kliniske diætister med spe-

ciale indenfor onkologi, som har dannet en
faglig intere s s e g ruppe. Vi vil gerne invite-
re diætistkolleger, som arbejder indenfor

det onkologiske speciale, til at deltage.

Vi har afholdt det første stiftende møde,

og næste møde er planlagt til d. 10. okto-
ber 2006.

Interesserede kan rette henvendelse til:
Klinisk diætist Line Bülow, Onkologisk
afdeling D, Århus Sygehus, Århus

Universitetshospital. Tlf. 89 49 26 75. 
E-mail: lineb@as.aaa.dk.

I juni 2006 dimitterede der hold med nye kliniske diætister fra Ankerhus og fra Suhrs Seminarium.
Foreningen ønsker dem tillykke med deres uddannelse.

Hold fra Ankerhus Seminarium juni 2006

Set fra venstre - Ditte Møller Nielsen, Joan Christensen og

Christina Bruhn Thomsen 

Hold fra Suhrs Seminarium juni 2006 
Forreste række fra venstre: Susanne Voigt Schytte, Lena Kirchner

Larsson, Susi Pedersen, Louise Lindstrøm Pedersen, Christina
Knudsen. Bagerste række fra venstre: Majbritt Riggelsen, 
Anne Stine Merrild Bækgaard, Connie Østergaard.
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Kliniske Diætister arrangerer et
gå hjem møde mandag den 9.
oktober kl. 16.00 - 20.00 i sekre-
tariatet på Emdrupvej 28 A, 2100
København Ø

Mange (især kvinder) er bange for at for-

handle deres egen løn. De bryder sig ikke
om, at skulle sidde foran chefen og arg u-
m e n t e re for, hvorfor de er mere værd. Men

der er ingen grund til at frygte den situati-
on. Forhandling er en slags samtale, hvor
der er regler og ritualer, som sagtens kan

l æ re s .
Kvinder går skævt af forh a n d l i n g e r, ford i
f o rhandlingens skelet er bygget op omkring

mænds kommunikation. Man kan sige, at
de to køns sprog støder sammen i det uni-
vers, der hedder forhandling. Det giver for-

dele og ulemper til både kvinder og mænd.

J o u rnalist Solveig Schmidt har arbejdet som
f o rhandler i over 10 år og er forfatter til
bogen "Lønforhandling for kvinder". Hun

vil på en konkret facon afkode sproget i en
f o rhandling og desuden give praktiske re d-
s k a b e r, som klæder deltagerne på til selv at

f o r b e rede og gennemføre en forh a n d l i n g .
Der bliver lejlighed til at stille spørg s m å l ,
ligesom der er mulighed for at se sekre t a r i-

atets lokaliteter.
Der vil blive budt på en let anre t n i n g .
Tilmelding via FaKD's hjemmeside

w w w.diaetist.dk senest mandag den 25. sep-
tember 2006.
Deltagelse for medlemmer af FaKD er gra-

tis, men prisen for andre intere s s e rede er
200 kr. (Se desuden artiklen s. 17).
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KURSUSKALENDER

Emne: Overvægt og fedme hos børn
Temadag for kliniske diætister
Mål: At opdatere kliniske diætisters viden om overvægt og

fedme hos børn
Sted: JCVU, Ernæring og Sundhed, 

Høegh-Guldbergs Gade 6, 8000 Århus C
Dato: 31. august 2006, kl. 9.45 – 16.35
Pris: 750,- kr. (indbetales på kontonr.: 2191 – 7555365475, mær-

ket formål 4821 eller temadag Børn og overvægt)
Tilmelding: Snarest muligt, dog senest d. 29. august til Dorthe Wiuf

Nielsen, dwn@diaetist.dk
Yderligere oplysninger: Program kan ses på www.diaetist.dk under medlemmer
Arrangør: FaKD og JCVU, Ernæring og Sundhed

Emne: Kirurgi – Ernæring – Cancer
Initiativmøde
Sted: Store auditorium, 3.sal, Medicinerhuset, 

Aalborg Sygehus Syd
Mølleparkvej 4, Aalborg

Dato: 12. september 2006, kl. 19 – 21
Pris: Det er gratis at deltage
Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendigt – alle er velkomne
Yderligere oplysninger: Program m.m. se www.dske.dk
Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Emne: Temadag – Fokus på etniske patienter og ernæringsmæssige udford r i n g e r
At arbejde professionelt med patienter med anden etnisk baggrund kan være en
udfordring. Visse grupper har særlige problemstillinger, hvor det er afgørende, at
man som klinisk diætist er klædt på til at give en god rådgivning – og det kræver
indsigt og træning
Sted: Valby Medborgerhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby

Bemærk ændret mødested
Dato: 20. september 2006, kl. 9.30 – 15.30                      
Pris: Mødet er gratis
Tilmelding: Senest d. 6. september til dwn@diaetist.dk. Der er plads

til 70 personer, så det er først til mølle princippet, der
gælder. Hvis man er tilmeldt og ikke dukker op, vil der
være et gebyr på kr. 250,- kr.

Yderligere oplysninger: Program kan ses på www.diaetist.dk under medlemmer
Arrangører: Sundhedsstyrelsen og FaKD

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 flere udvalgte steder i Danmark
Dato: 27. september 2006 
Yderligere oplysninger: gr@diaetist.dk

Emne: 3-amtsmøde for diætister i Vestsjællands-, Storstrøms- og Roskilde amter.
Målgruppe: Diætister der bor eller arbejder i et af amterne
Sted: Domapoteket, Algade 52, 1. sal Roskilde
Dato: 11. oktober, kl. 9-15 (kaffe og brød kl. 9-9.30)
Program: Foredrag v/psykolog Solveig Grøn. "Pædagogik og psy-

kologiske aspekter ved kostvejledning af overvægtige
børn og familier"

Pris: Ca. 30 kr. til kaffe, brød og frugt (betales på stedet)
Tilmeldingsfrist: 6. oktober til Monica Blomstedt, rkmobl@ra.dk

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

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

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

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

STORSTRØMS AMT
Susanne Ross
Hasselø Strandvej 8, Hasselø Plads, 
4800 Nykøbing Falster. Tlf.: 54 85 72 71. 
sr.din-slanke-linie@mail.dk

VESTSJÆLLANDS AMT
Ledig

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

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

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

VEJLE AMT
Ledig

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

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

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

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

REDAKTIONSUDVALG
F o rmand Ceclia Are n d a l
Telefon og telefonsvarer 51 32 53 78
Email: ca@diaetist.dk

FORRETNINGSUDVALG
F o rmand: Dorthe M. Wiuf Nielsen
Tlf.: 35 35 34 17
Email: dwn@diaetist.dk

KVALITETSSIKRINGSUDVALG
Formand: Se www.diaetist.dk

PRAKSISUDVALG
Formand Heidi Dreist
Tlf.: 55 77 14 54
E-mail: hd@diaetist.dk

PR-UDVALG
Formand Ceclia Arendal
Telefon og telefonsvarer 51 32 53 78
E-mail: ca@diaetist.dk

Medlem: Heidi Dreist
Tlf. 55 77 14 54
E-mail: hd@diaetist.dk

UDDANNELSESUDVALG
Formand: Cecilia Arendal
Telefon og telefonsvarer 51 32 53 78
E-mail: ca@diaetist.dk

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



Source for life

Man spiser også med øjnene
Sanserne stimuleres, og appetitten genvindes

Hjælp dine patienter til at genvinde livskvaliteten med Addera Plus 
– smag, der giver energi til livet.

Novartis præsenterer nyt farveglad og appetitvækkende design på alle Komplett Næring og
Addera. Det gode, velsmagende indhold i de 26 forskellige ernæringsdrikke er uændret.

Smagen til forskel
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