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Faglig stolthed

Når en forening som vores når til at kunne afholde 30-års jubilæum, så er det
naturligt at stoppe op og reflektere lidt over, hvordan de 30 år er forløbet.

Fra at være få diætister i starten, er FaKD vokset med tiden, til nu at kunne sige
velkommen til vores medlem nr. 500 her i vores jubilæumsår, og der er med den
nye uddannelse mulighed fremover for en langt højere tilgang af nye medlemmer
til foreningen, noget der forpligter til hele tiden at varetage medlemmernes inter-
esser på bedst mulig vis.

Og hvordan gøres det så - hvad er det, der i 30 år har formået at holde vores fore-
ning i gang?

Som Maiken Beck skriver i en tilbagebliks artikel, så drejer det sig i høj grad om
faglig stolthed!

Det er faglig stolthed, når vi blander os i den offentlige debat og markerer os, fx
senest i forbindelse med lovforslaget om ændring i adgang til den elektroniske
patientjournal (EPJ), hvor vi sammen med Kost & Ernæringsforbundet har skre-
vet til Folketingets Sundhedsudvalg og påpeget, at kliniske diætisters faglighed
fordrer adgang til EPJ på lige fod med læger, sygeplejersker og jordmødre.

Det er faglig stolthed, når foreningen gennem årene har afholdt kurser og konfe-
rencer for at udbrede kendskabet til de kliniske diætisters faglighed på ernærings-
området, senest med konferencen ”Det Tynde Topmøde”, hvor det igen lykkedes
at skabe god opmærksomhed om vores faglige engagement.

Det er faglig stolthed, når kliniske diætister over hele landet deltager i ”Smagens
Dag” og igen formår at gøre FaKD synlige i pressen.

Det er faglig stolthed, når vores blad ”Diætisten” gang på gang beskæftiger sig
med den nyeste viden inden for ernæringsområdet, denne gang med chokolade
og hjertesundhed – meget passende i denne søde juletid.

Og det er faglig stolthed, der gør, at vi nu har en ny og arbejdsdygtig bestyrelse,
fordi medlemmer vælger at stille op til bestyrelsesarbejdet, så vores forening kan
fortsætte sit arbejde fremover.

På bestyrelsens vegne vil jeg sige ”Tillykke” til FaKD
med den runde fødselsdag, og ønske alle medlemmer
en rigtig glædelig jul.

Ginny Rhodes
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Vores faglige stolthed er vores grundsten

Når jeg tænker tilbage på min formands-

periode i årerne 1987-1988-1989, ja, så bli-

ver jeg ganske nostalgisk. DIÆTISTEN

fra denne periode findes frem og nostalgi-

en og den faglige stolthed er ikke til at

skjule. Vi har en historie. En lang sej

kamp. Historien bag uddannelsen. Vores

historie. Vores utrættelighed. Vores kamp-

ånd. Vores faglige stolthed. Det er netop

den, der gør denne uddannelse så pok-

kers god.

I årerne fra 1976-1988 var vores diætistrol-

lemodeller navne som Eva Winter og

Karen Søndergaard. De arbejdede på det

tidspunkt som kliniske diætister, men hav-

de tid og overskud til at fastsætte fælles

retningslinier og procedurer – og ikke

mindst var de begge suveræne til at give

viden fra sig. Sammen med resten af lan-

dets diætister grundlagde de vores histo-

rie. De kliniske diætister fra den periode

var og er pionerer for den danske diætist-

stand. Og de gjorde det med stil og kamp-

ånd. Det handlede om ildhu, viden, prak-

tisk formåen og utrættelighed. Der blev

åbnet lukkede døre af kliniske diætister

på de danske hospitaler. Og de blev ikke

lukket igen.

Vi fik en plads i behandlerteamet.

I 1987 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for

FaKD, og ved konstitueringen fik

jeg posten som formand.

Bestyrelsen 1987-1988-1989

Maiken Beck, formand

Bente Kirkeskov Nielsen, næstformand

Hanne Møller, kasserer

Lene Hansen

Anne Knudsen

Ulla Jakobsen

Helle Christensen

Ved generalforsamlingen i 1988 blev Anne

Knudsen og Ulla Jakobsen udskiftet med

Anette Thurøe Pedersen og Charlotte

Hartvig.

Bestyrelsesmøder
6-8 gange om året mødtes vi til bestyrel-

sesmøder. Det foregik altid i weekenden

på skift hos os alle. Seriøse og underhol-

dende. Ofte var vi nødt til at overnatte på

grund af langvarige møder og lange

afstande. Imellem møderne glødede tele-

fonerne flere gange om ugen. Det var

typisk telefonmøder eller blot beskeder

Året er 1988. Generalforsamlingen nærmer sig og jeg sid-

der og forfatter lederen til DIÆTISTEN på bestyrelsens

vegne. Vi har haft travlt i det forgange år… Fagligt fæl-

lesskab… Vores profil udadtil er forbedret betydeligt. Nyt

blad, nyt logo, brevpapir mv., øget PR, etablerede amts-

diætistkontakter, adskillige pressemeddelelser og læser-

breve, overenskomstforhandlinger, ændret struktur mv.

Mange personer i foreningen har gjort en kæmpe ind-

sats...

ARTIKEL

Af Maiken Beck , Klinisk Diætist, privatpraktiserende
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Nu hvor foreningen har rundet de 30

år, har redaktionsgruppen opfordret

Maiken Beck, der var formand for

FaKD i 1987, 1988 og 1989 til at skrive

om, hvad der rørte sig i foreningen

dengang.



ARTIKEL

fra den ene til den anden. Ikke én dag

uden en kontakt til bestyrelsen.

Internettet var endnu ikke introduceret i

Danmark, så

korrespondan-

cen foregik

ved en almin-

delig gammel-

dags skrive-

maskine og

telefon.

Forenings kontingenter og
indtægter
I disse år hørte vi fortsat under

Økonomaforeningen, men havde vores

egen interesseorganisation ”Foreningen

af kliniske diætister”. Kontingentet hertil

blev ved generalforsamlingen i 1988 sat til

kr. 300,- kr. På daværende tidspunkt var

medlemsantallet cirka 200. Herudover var

vores indtægt baseret på faglige kurser.

Typisk 2-3 kurser om året. De fleste fra

dengang vil kunne huske kurser, som lipid-

kurset, kommunikationskurset, kulhydrat-

kurset, nefrologikurset mv. Vores viden

blev ajourført løbende og samtidig gav

det et lille overskud til foreningsarbejdet.

Hovedtemaerne

Bestyrelsens hovedtema i disse år var PR.

Nyt logo og folder om foreningen. FaKD

havde indtil

da intet

logo, og for

at synlig-

gøre os blev

det besluttet

at tage kon-

takt til

reklamebureauet Burson-Marsteller, som

fik til opgave at synliggøre os på bedste

vis. De fandt opgaven fantastisk spænden-

de. De udarbejdede marketingplan, logo,

brevpapir mv.

Resultatet blev bla. det logo, som fortsat i

dag signaler FaKD.

Hvad der derimod ikke var planlagt var, at

det økonomisk var uigennemskue-

ligt og uover-

skueligt for os

alle. Da logo og folder var udarbejdet ind-

stillede vi derfor samarbejdet med

reklamebureauet. Kun få kroner fra at gå

bankerot!

Diætisten
Indtil 1988 fik vi 3-4 gange om året til-

sendt ”Nyhedsbladet”. Et A4 løsbladark

med nyt fra landets diætister udarbejdet

af det daværende bladudvalg. Vi tog kon-

takt til Lolland Falsters Folketidende og

fik et godt tilbud på trykning af et nyheds-

blad i A5 format. DIÆTISTEN blev født

og redaktionsudvalget grundlagt. Lene

Hansen var ”chefredaktør” og gjorde et

flot og grundigt arbejde med at samle alle

trådene. Der blev faste deadlines, mulig-

hed for salg af annoncer (tidligere betalte

vi selv alle udgifter) og den faste formands-

leder blev grundlagt. Vores interne og eks-

terne kommunikation fik et kæmpe løft og

en tiltrængt og flot ansigtsløftning.

Senere samme år fik vi efter forhandling

med Økonomaforeningen 2 sider i tids-

skiftet Økonomaen forbeholdt diætister.

Størstedelen af medlemmerne havde

Økonomaforeningen som fagforening og

fik bladet tilsendt. Det var derfor et stort

skridt, at vi fik ”vores egne” sider til fag-

ligt relevant stof.

Udvalg
Foreningsstrukturen var baseret på med-

lemmernes arbejdsiver og entusiasme,

samt arbejdende udvalg. Og der var man-

ge!

PR-udvalg, PRIMST udvalg, strukturud-

D I Æ T I S T E N N R . 8 4 - 2 0 0 6

S
ID

E
V
O
R
E
S

F
A
G
L
IG

E
S
T
O
L
T
H
E
D

E
R

V
O
R
E
S

G
R
U
N
D
S
T
E
N

6



valg, diætudvalg, kursusudvalg, uddannel-

sesudvalg, redaktionsudvalg, plus diverse

ad hoc udvalg. Hvert udvalg var repræs-

enteret med en person fra bestyrelsen,

som ved hvert bestyrelsesmøde meldte

tilbage mht. til opgaver, beslutninger mv.

Udvalgene var utrolig produktive og

resultatet var pjecer, rådgivningsmateria-

le, kampagnebreve til praktiserende

lægers organisationer, politiske tiltag mv.

Det blev naturligvis taget til referat, og da

bestyrelsesreferater altid blev trykt i

DIÆTISTEN havde alle medlemmer en

fornemmelse af, hvad der skete i fore-

ningsregi.

Generalforsamlingerne
Du milde, hvor kunne vi diskutere. Ofte

var vi 50-75 deltagere og af en samlet ska-

re på 200, så var det enestående. Og vi var

ikke mundlamme. Diskussionen havnede

altid ud i konfrontation mellem de autodi-

dakte, og de der havde taget uddannelsen

i Århus. Det var ressourcekrævende, og i

en leder i august 1988 måtte vi da også i

bestyrelsen erkende, at vi som gruppe

fungerede elendigt. Der blev brugt uane-

de kræfter på interne magtkampe om

uddannelse – og vi bad fra bestyrelsen om

stiltiende våbentilstand. Senere i 1988

henstillede bestyrelsen til Økonomafore-

ningen, at autodidakte diætister som var

ansat før 1976 lønindplaceres som diæti-

ster med uddannelsen fra Århus. Det

skabte ro, og der blev frigjort ressourcer

til at bedre den interne kommunikation.

Og det lykkedes til fulde.

FaKD før og nu blev jeg spurgt om ved

henvendelse til denne artiklen. Når jeg

ser tilbage på hvert årti fra 70’erne og

frem til i dag – ja, så står hvert årti og

hver bestyrelse for sit tema. Det er blevet

til mange skridt i den rigtige retning, og

nu handler det blot om at fortsætte frem-

ad. Et tilbageblik er sundt. Netop ved det-

te tilbageblik kan vi se, at vi er mange,

der har gjort en indsats og sat et aftryk i

FaKD i årernes løb. Men vi er endnu fle-

re, der har vores faglige stolthed og histo-

rien bag denne stolthed – ja, det er netop

den, det hele handler om. �

info@maiken-beck.dk
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Hjertesundhed: Fedtkvalitet er vigtigere end
fedtmængde

I Danmark har fødevaredebatten i en

årrække først og fremmest drejet sig om

at begrænse det totale indtag af fedt, mens

der har været knap så meget fokus på

kostens fedtkvalitet. Det har sandsynligvis

været afgørende for, at den voksne danske

befolkning har reduceret fedtindtaget mar-

kant i perioden 1985 til 2000 (1, 2).

Desværre går det den gale vej med fedt-

kvaliteten i den danske kost.

Fra 1985 til 2000 er forholdet mellem poly-

umættet fedt og mættet fedt, P/S-ratioen,

faldet fra 0,4 til 0,3 (3). Så mens fedtener-

giprocenten er faldet, er fedtkvaliteten ble-

vet forringet.

Danskernes forbrug af fedtrige
levnedsmidler
Danskernes forbrug af margarine, smør

og svine/oksefedt er faldet fra 28 kg per

person i 1955 til 17 kg i 2001, et fald på

næsten 40% (1). Olieforbruget er til gen-

gæld steget, men udgør kun en begræn-

set del af det samlede forbrug af fedtstof-

fer – de seneste tal viser et forbrug på 1,5

liter spiseolie per person per år (4).

Fedtkvaliteten er vigtigere end fedtmæng-

den. Et nedsat indtag af mættet fedt er

betydeligt mere effektivt til at reducere

risikoen for blodprop i hjertet end en til-

svarende nedsættelse af det totale fedtind-

tag. Omkring hvert tiende af alle dødsfald

af blodprop i hjertet tilskrives, at dansker-

ne spiser en kost med et fedtindhold på

over 30 energi % og hvert femte, at dan-

skere spiser en kost med et indhold af

mættet fedt på over 10 energi % (5).

Hvis danskerne udskifter de faste fedtstof-

fer med flydende/bløde fedtstoffer, er der

meget at hente på sundheden. Fx spiser

gennemsnitsdanskeren 36 gr synligt fedt

dagligt og ved at udskifte margarine med

rapsolie og et blandingsprodukt med

blødt plantefedtstof, kan man spare sig

selv for 9 gr mættet fedt og samtidig øge

indtaget af polyumættet fedt med 85%.

Denne simple ændring i ens kost vil ned-

sætte risikoen for at udvikle blodprop i

hjertet med ca. 10% (6).

Nordiske Næringsstofanbefalinger (7)

� 25-35% af kostens energi bør komme

fra fedt. Det er muligvis en fordel for

personer med fedme at begrænse

indtaget til under 30%, mens et ind-

tag på 30-35 E% er acceptabelt for

slanke.

� Mættet fedt og transfedt bør tilsam-

men højst udgøre 10% af kostens

energi.

� Monoumættet fedt bør udgøre

10-15% af kostens energi.

� Polyumættet fedt bør udgøre 5-10%

af kostens energi, heraf 1% fra n-3

fedtsyrer.

� Forholdet mellem n-3 og n-6 polyu-

mættede fedtsyrer bør være mellem

3 og 9.

Anbefalingerne er klare: Det samlede fedtindtag bør lig-

ge på omkring 30% af energien, hvoraf mættet, mono-

umættet og polyumættet fedt hver især bør udgøre

omkring 10%. Men det er kun det mættede fedt, dan-

skerne spiser alt for meget af. Faktisk får to ud af tre

danskere mindre end den anbefalede mængde poly-

umættet fedt. Og det polyumættede fedt er væsentlig

bedre for hjertesundheden end kulhydrater.

ARTIKEL

Af Lars Ovesen, Sundhedschef, Hjerteforeningen, Lene Kromann-
Larsen, Klinisk Diætist, Hjerteforeningen og Martin Mejlhede Jensen,
Cand. Scient i Human Ernæring, Unilever Danmark A/S
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Lars Ovesen Lene Kromann-Larsen Martin Mejlhede Jensen,
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Danskernes fedtvaner

Gennemsnitsdanskeren spiser:

� En total fedtmængde i den øvre del

af det anbefalede interval.

� Alt for meget mættet fedt i forhold

til anbefalingen. Ni ud af ti danskere

får mere mættet fedt end anbefalet.

� Nogenlunde den rette mængde

monoumættet fedt.

� Mindre end den anbefalede mængde

polyumættet fedt. To ud af tre dan-

skere bør øge deres indtag af polyu-

mættet fedt for at nå anbefalingen.

Fedt og kolesteroltal
Stort set alle undersøgelser verden over

har vist en stærk sammenhæng mellem

blodets total-kolesterol og risikoen for at

få en blodprop i hjertet. Beregninger

viser, at en nedsættelse af total-kolesterol

på 1% vil resultere i en nedsat risiko for

blodprop på 2% (8).

Kolesterol er vigtigt for opbygningen af

kroppens celler og medvirker bla. til at

kroppen kan danne hormoner og galdesy-

rer. Kolesterol dannes i leveren eller ind-

tages med kosten og transporteres rundt i

blodet af lipoproteiner.

Godt 2/3 af kolesterol i blodet transporte-

res af lav-densitets-lipoprotein (LDL) og

1/3 af høj-densitets-lipoprotein (HDL). En

forhøjelse af LDL-kolesterol og en ned-

sættelse af HDL-kolesterol er begge led-

saget af en øget risiko for blodprop. Med

andre ord, jo højere forholdet er mellem

LDL-kolesterol (eller total-kolesterol) og

HDL-kolesterol – den såkaldte kolesterol-

ratio, desto mere kolesterol vil der opho-

bes i karrene. Efterhånden kan det føre til

åreforkalkning.

Hvis man udskifter noget af fedtet i

kosten med kulhydrater (men holder for-

delingen mellem mættet og umættet fedt

uændret), så man totalt set får samme

energi, vil ændringen kun føre til et rela-

tivt beskedent fald i total-kolesterol og

LDL-kolesterol. Men blodets HDL-kole-

sterol vil også falde en smule, og derfor

ændres kolesterolratio ikke med en fedt-

fattig og kulhydratrig kost. Det er derfor

vigtigt at se på fedtsyrefordelingen i

kosten. Dette er gjort i figur 1(s. 10), som

angiver de ændringer i total-kolesterol,

LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og kole-

sterolratio, som kan forventes ved at

udskifte samme energimængde (isokalo-

risk) mættet eller umættet fedt med kul-

hydrater.

D I Æ T I S T E N N R . 8 4 - 2 0 0 6

Partnerskabet mellem Hjertefore-

ningen og Unilever (Becel) blev etab-

leret i 2004 ud fra et fælles ønske om,

at øge kendskabet til forebyggelse af

hjertekarsygdomme gennem en sund

og varieret kost. Samarbejdet inde-

bærer udvikling af fagligt materiale

og uddannelsestilbud til fagfolk,

forskning og befolkningsundersøgel-

ser. Ligeledes samarbejder Hjertefore-

ningen også med Unilevers storkøk-

kenafdeling, Foodsolutions, om en

årlig temauge ”Hjerteglad mad” samt

løbende tiltag til storkøkkener.

Artiklen er på baggrund af en rap-

port, der blev udarbejdet som en

opfølgning på diætistseminariet

”Fedtskræk og hjertesundhed”, som

blev afholdt den 20. marts 2006 i

København. Foredragsholdernes pow-

erpoint-præsentationer kan i øvrigt

ses på www.becel.dk/fagfolk. S
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ARTIKEL

Individuelle fedtsyrer

Det er ikke kun forholdet mellem mættet

og umættet fedt i kosten, der har betyd-

ning for ændringerne i kolesterolniveauet.

Det har også vist sig, at de enkelte mætte-

de og umættede fedtsyrer har forskellig

virkning på kolesterolniveauet (9,10).

Blandt de mættede fedtsyrer har eksem-

pelvis myristinsyre, den største kolesterol-

øgende effekt, medens palmitinsyre øger

total-kolesterol mere end laurinsyre –

men lidt mindre end myristinsyre.

Den mættede fedtsyre stearinsyre, der

indgår i langt de fleste fedtstoffer, har

nogenlunde samme virkning på total-kole-

sterol som den umættede fedtsyre oliesy-

re, og medfører et uændret eller let fald i

blodets indhold af kolesterol. Linolsyre,

en polyumættet fedtsyre, der indgår i de

fleste planteolier, er den fedtsyre, der

medfører det største fald i blodets samle-

de kolesterolindhold.

Virkningen af de enkelte mættede fedtsy-

rer på blodets lipoproteiner er blevet

undersøgt i en større amerikansk analyse,

som omfattede 35 kontrollerede studier

(11). Undersøgelsen viste, at kolesterolra-

tio forblev uændret, hvis mættet fedt blev

udskiftet med kulhydrater, men blev ned-

sat, hvis det mættede fedt blev udskiftet

med umættet fedt. I den amerikanske ana-

lyse beregnede man også virkningen på

kolesterolratio, hvis man udskiftede 10

energi % af en gennemsnitlig amerikansk

kost (med en gennemsnitlig fordeling af

de enkelte fedtsyrer) med forskellige

fødevarer (figur 2). Det viste sig, at den

største stigning af kolesterolratio opstod,

når gennemsnitskostens sammensætning

blev udskiftet med stivelse,
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Rapporten er blandt andet sendt

til alle medlemmer af Foreningen

af kliniske diætister. Har du ikke

modtaget et eksemplar kan rap-

porten rekvireres/downloades via

www.becel.dk/fagfolk og downloa-

des via www.hjerteforeningen.dk/

publikationer.

Hav fokus på patienternes indtagelse af umættet fedt

I praksis betyder det, at vi som diætister fortsat skal rådgive og undervise folk i,

at anvende de flydende fedtstoffer, og overordnet sikre, at der er tilstrækkelig

med umættet fedt i den samlede kost.

Hjerteforeningen har i anden sammenhæng, fået foretaget en undersøgelse af

danskernes kendskab, anvendelse og holdninger til fedtstoffer i husholdningen.

Den viser bla., at tradition, sundhed og smag er afgørende for valget af fedt-

stof. Mange af dem, der anvender faste fedtstoffer, vil faktisk gerne bruge plan-

teolie, men mangler viden om, hvordan det praktisk skal bruges i mad-

lavningen. Undersøgelsen viste ligeledes at dem, der ikke havde

kendskab til at flydende fedtstof er sundere, svarede, at de, med

den nye viden reelt, ville overveje at ændre deres fedtstofvaner.

Samlet set, er der stadig en stor opgave i at undervise folk i fedtkvali-

tet og motivere dem til at øge indtaget af umættet fedt på bekostning af det

mættede fedt.

Figur 1
Polyumættet fedt er bedre for blodkolesterolet end kulhydrater. Tabellen viser

effekten på blodets total kolesterol og lipoproteiner ved at udskifte en isokalo-

risk mængde kulhydrater med mættet eller umættet fedt.

1) Kolesterolratio regnes som forholdet

mellem totalkolesterol og HDL-koleste-

rol. En lav kolesterolratio er bedst.

FEDTTYPE Total kolesterol LDL-kolesterol HDL-kolesterol Kolesterolradio1

Mættet fedt

Monoumættet fedt

Polyumættet fedt

Forøgelse
Sænkning
Ingen effekt

Rød = negativ effekt på risiko
Grøn = positiv effekt på riciko
Blå = ingen effekt på riciko
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olier havde den bedste virkning på kole-

sterolratio �

lovesen@hjerteforeningen.dk

LKLarsen@hjerteforeningen.dk

Martin.Mejlhede@unilever.com

Referencer

1. Fagt S, Matthiessen J, Biltoft-Jensen A

et al. Udviklingen i danskernes kost

1985-2001. Danmarks Fødevare -og

Veterinærforskning, 2004.

2. Holm L, Dynesen AW, Astrup AV,

Haraldsdóttir J. De store ernærings-

kampagner virker faktisk! Kommen-

tar. Ugesk Læger 2002;164:649.

3. Lyhne N, Christensen T, Groth MV,

Fagt S, Biltoft-Jensen A, Hartkopp H,

Hinch HJ, Matthiessen J, Møller A,

Saxholt E, Trolle E. Danskernes kost-

vaner 2000-2002. Hovedresultater.

Danmarks Fødevareforskning 2005.

4. Fagt S, Trolle E. Forsyningen af føde-

varer 1955-1999. Fødevaredirektoratet.

Afdeling for ernæring 2001.

5. Osler M, Godtfredsen J, Grønbæk M,

Marckmann P, Overvad K. En kvanti-

tativ vurdering af kostens betydning

for dødeligheden af hjertesygdomme i

Danmark. Ernæringsrådet, 2000.

6. Nordic Nutrition Recommen-

dations 2004 – integrating nutrition

and physical activity. 4th edition.

Nordisk Ministerråd; København;

Nord: 13; 2005.

7. Law MR, Wald NJ, Thompson SG. By

how much and how quickly does

reduction in serum cholesterol con-

centration lower risk of ischaemic

heart disease? Br Med J 1994;308:367-

72.

8. Kris-Etherton PM, Yu S. Individual fat-

ty acid effects on plasma lipids and

lipoproteins: human studies. Am J

Clin Nutr 1997;65(suppl.):1628S-44S.

9. Mensink RP, Katan MB. Effect of die-

tary fatty acids 34 on serum lipids and

lipoproteins. A meta-analysis of 27

trials. Arterioscler Thromb 1992;12:

911-9.

10. Mensink RP, Zock PL, Kester ADM,

Katan MB. Effects of dietary fatty

acids and carbohydrates on the ratio

of serum total to HDL cholesterol and

on serum lipids and apolipoproteins: a

metaanalysis of 60 controlled trials.

Am J Clin Nutr 2003;77:1146-55.

S
ID

E
H
JE

R
T
E
S
U
N
D
H
E
D
:
F
E
D
T
K
V
A
L
IT

E
T

E
R

V
IG

T
IG

E
R
E

E
N
D

F
E
D
T
M
Æ
N
G
D
E

11

D I Æ T I S T E N N R . 8 4 - 2 0 0 6

Figur 2

Effekten på kolesterolratio ved isokalorisk udskiftning af 10 energi % af en typisk

amerikansk kostsammensætning med kulhydrat eller fedtstoffer (9). Rapsolie har

den mest fordelagtige effekt på kolesterolratio.

Ændring af kolesterolratio
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Fedt og hjertesundhed
– hvilke råd giver vi befolkningen

Fedt – mængde og kvalitet
I forhold til at forebygge hjertekarsyg-

domme er der ifølge Sundhedschef Lars

Ovesen fra Hjerteforeningen ingen tvivl

om, at fedtkvaliteten er vigtigere end

mængden. Hvis man ikke er overvægtig

og skal tabe sig, er der ingen problemer

med et samlet fedtindhold på 35 E-%. Det

vigtigste er at nedsætte indholdet af mæt-

tede fedtsyrer.

Men det er ikke lige meget, hvad de mæt-

tede fedtsyrer erstattes med. Forskningen

viser, at folk, der spiser lidt mættet fedt og

meget umættet fedt, har et lavere koleste-

roltal og nedsat risiko for hjertekarsyg-

domme. En kost med lidt fedt og mange

kulhydrater viser derimod ingen sikker

nedsat risiko, og i nogle undersøgelser

endog øget risiko. Hovedbudskabet i for-

hold til at forebygge hjertekarsygdomme

er derfor: Udskift animalsk fedt med

vegetabilsk fedt.

Det er ikke et fedt for hjertet,
hvor i Europa du bor
Der er meget få lande i Europa, der lever

op til WHO´s anbefalinger om indholdet

og sammensætningen af fedt i kosten.

Lande som Israel, Italien og fx Norge er

dog godt på vej.

Der er store forskelle i både

mængden og kvaliteten af fedtindtaget

landene imellem. En af forklaringerne på

forskellene er, ifølge Ursula Trübwasser

fra WHO´s ernærings- og fødevaresikker-

hedsprogram (Nutrition and Food

Security

Danskerne kommer smør på brødet, og italienerne dyp-

per brødet i olivenolie. De store forskelle i både mæng-

den og kvaliteten af det fedt, vi spiser, forklares ofte med

vores madkultur. Men der er også forskel på, hvad

ernæringseksperterne anbefaler i de forskellige lande.

Svenskerne tør godt gøre op med smørret, og de har

bevist, at vaner kan ændres. Kig over sundet efter en sun-

dere madkultur.

ARTIKEL

Af Lone Lindegaard Nordin, Cand. Comm, Klinisk Diætist.
Hjerteforeningen
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Lone Lindegaard Nordin
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Det er ikke til at komme uden om –

det er mælkeprodukterne, der er det

store problem i dansk kost.

Niels Lyhne. Seniorforsker.
Danmarks Fødevareforskning

Danske NNA 2004 WHO Svenske
kostundersøgelser kostundersøgelser

SaFA + trans 15 10 10 15

MUFA 12 10-15 11

PUFA 5 5-10 6-10 4.7

Totalt fedt 34 25-35 30

Figur 1. WHO´s anbefalinger, Nordiske Næringsstofanbefalinger og indholdet
af fedt og fedtsyresammensætning i dansk og svensk kost i E-%.
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Programme), at der er nationale forskelle

i vægtningen af WHO´s anbefalinger – se

figur 1 (s. 13). De nordiske lande anbefa-

ler fx en energiprocent fra fedt på 25-35.

Benelux-landene og England anbefaler

max 35 E-%, og Grækenland har slet ingen

anbefaling for mængden af fedt.

For det samlede fedtindhold tegner der sig

et billede, hvor de øst- og sydeuropæiske

lande har et højt indtag af fedt (35-50 E-%).

Topscorer er Grækenland, hvor fedt bidra-

ger med op mod 50% af det daglige energi-

indhold i kosten. De nordiske lande har

derimod et forholdsvis lavt fedtindhold

(30-35 E-%).

Med indholdet af mættede fedt-

syrer forholder det sig

omvendt. De nordiske lande

ligger, med undtagelse af

Norge, alle i den øvre ende –

og både danskere, svenskere,

islændinge og finner får 14-15%

af den daglige energi fra mætte-

de fedtsyrer. De fleste sydeuro-

pæiske lande har derimod et for-

holdsvis lavt indhold (9-13 E-%) af mæt-

tet fedt i kosten.

Godt halvdelen af de europæiske lande –

inkl. alle de nordiske lande – indtager

færre polyumættede fedtsyrer, end WHO

anbefaler. De lande, som har et højt ind-

hold af de polyumættede fedtsyrer, er

typisk de sydeuropæiske lande.

Samme problemer – men
forskellige kostråd

I Danmark og Sverige er kostrådene base-

ret på Nordiske Næringsstofanbefalinger

(figur 1), men i praksis udmønter de sam-

me anbefalinger sig vidt forskelligt.

I Danmark retter kostrådet: ”Spar på fed-

tet, især fra mejeriprodukter og kød” sig

mod både mængden og kvaliteten af fedt.

Men det primære er, som det fremgår af

underteksten, at spare på mængden ved

at vælge magre produkter, at skære syn-

ligt fedt væk fra kødet, at udlade eller

skrabe smørret på brødet, og at smide

stegefedtet væk. Først til sidst nævnes

det, at det er bedst at bruge planteolie, og

at skære ned på fedtet fra dyr.

Danske kostundersøgelser fra 2000-2002

viser, at der er sket et fald i den samlede

fedtmængde i forhold til tidligere siger

seniorforsker Niels Lyhne fra Danmarks

Fødevareforskning. Indholdet ligger i dag

inden for de nordiske anbefalinger, men

indholdet af mættede fedtsyrer er stadig

alt for højt og stort set uændret på trods

af det mindre fedtindtag.

Mælk, ost og smør

bidrager med ca. 30%

af den samlede mængde

fedt i kosten, men med 50% af den samle-

de mængde mættet fedt. Størstedelen af

det mættede fedt i vores mad stammer fra

mælk, smør og ost, og kun en mindre del

fra andre fødevarer (kød inkl. fjerkræ

og andre fedtstoffer). ”Det er”, som

Niels Lyhne formulerer det, ” ikke

til at komme udenom – det er mæl-

keprodukterne, der er det store pro-

blem i dansk kost.”

For at nå ned på de anbefalede 10

E-% fra mættede fedtsyrer, kræver

det, at der bliver barberet 12 g af

disse fedtsyrer væk om dagen, viser

et regnestykke fra Niels Lyhne. Hver

dansker indtager i snit 27 g mælkefedt

per dag. 71% af mælkefedt består af mæt-

tede fedtsyrer, og det betyder, at der skal

skæres 17 g mælkefedt væk om dagen.

Til rådighed, i en kost der opfylder anbe-

falingerne, bliver det 10 g mælkefedt per

dag. Det svarer til indholdet i fx 1/2 l skum-

metmælk (1,5 g) og 40 g ost 45 + (9,5 g).

”Så der er ikke plads til smør og blandings-

produkter som fx Kærgården, hvis kosten

skal leve op til de nordiske næringsstofanbe-

falinger” konkluderer Niels Lyhne.

Spørgsmålet er derfor, om det danske

kostråd ikke trænger til en revision, og

om vi måske burde kigge over sundet

efter inspiration.
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”Der ikke plads til smør og blandings-

produkter som fx Kærgården, hvis

kosten skal leve op til de nordiske

næringsstofanbefalinger”.

Niels Lyhne, Seniorforsker
Danmarks Fødevareforskning

Det er svært at holde det mættede

fedt lavt, uden at den samlede fedt-

mængde bliver for lav.

Derfor er det nødvendigt at anvende

plantefedtstoffer og olie i maden.

Anita Laser Reuterswärd
Doktor i ernæring.
Livsmedelverket.



Livsmedelverkets kostrekom-
mendationer

Som figur 1 viser, er indholdet af fedt og

fordelingen af fedtsyrer stort set den sam-

me i Sverige og Danmark. Så også i

Sverige er det primære problem et for

højt indhold af mættede fedtsyrer.

Men i de svenske kostråd

lægges der større vægt på

kvaliteten af fedt. Ifølge

doktor i ernæring Anita

Laser Reuterswärd fra

Livsmedelsverket er det

”Lige så vigtigt at fedtkvali-

teten forbedres, som at det tota-

le fedtindtag reduceres”.

De svenske kostråd er baseret på rap-

porten SNÖ (Svenska Näringsrekom-

mendationarne Översatta til livsmedel),

hvor de svenske næringsstofanbefalinger

er oversat til levnedsmidler. SNÖ viser, at

det er svært, at holde det mættede fedt

lavt, uden at den totale mængde fedt bli-

ver for lav, og at valget af fedt i madlavnin-

gen er afgørende for, om anbefalingerne

opfyldes eller ej. Blød margarine på brø-

det og olie eller oliemargarine i madlav-

ningen er nødvendig for at balancere det

mættede fedt fra mælk, ost, kød og pålæg.

For at nå anbefalingerne, råder de sven-

ske ernæringseksperter derfor befolknin-

gen til at anvende minarine på brødet og

flydende margarine eller olie til madlav-

ning.

Men hvorfor

er der så stor for-

skel på de svenske og de danske anbefa-

linger? Noget skyldes selvfølgelig vores

forskellige madkultur, men som Anita

Laser Reuterswärd antyder, påvirker pro-

ducentinteresser også de enkelte landes

anbefalinger: ”Anbefalinger er jo også poli-

tiske, og i et land som Danmark med tradi-

tion for et højt indtag af mælkeprodukter,

forsøger producenterne selvfølgelig også at

påvirke anbefalingerne”.

Fedtskræk og hjertesundhed
Anbefalinger er på ingen måde neu-

trale, kan man således uddrage

fra det seminar: ”Fedtskræk og

hjertesundhed”, som

Hjerteforeningen og Unilever

Danmark holdt for omkring

100 diætister i midten af

marts. Det overoverordnede

tema var, hvilke råd vi skal give

befolkningen både generelt og i

forhold til at forebygge hjerte-

karsygdomme.

Alle præsentationer kan downloades på

www. becel.dk. Se under fagfolk �

LNording@hjerteforeningen.dk
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Chokolade
– en kritisk gennemgang i relation til iskæmisk hjertesygdom

Flavanol (Flavan-3-ols) – en under-

gruppe af flavonoider

Epicatechin – monomer af flavano-

ler

Catechin – monomer af flavanoler

Procyanidin – oligomer af enten

epicatechin eller catechin

Optagelse af flavanoler
Flavanoler kan påvirke flere risikofaktorer

for IHS. Det har vist sig, at både catechin,

epicatechin og procyanidins i varierende

grad optages efter indtagelse af chokola-

de. Plasmakoncentrationen er størst ca. to

timer efter indtagelse. Omkring seks til

otte timer efter indtagelse er koncentratio-

nen faldet til baselineværdi. Jo større ind-

tagelse, des større stigning i plasmakon-

centrationen og des længere tid før kon-

centrationen falder til baselineværdi.

Risikofaktorer for IHS
Lipoproteiner

Dyslipidæmi øger risikoen for dannelse af

aterosklerose, der med tiden fører til IHS.

Der er fundet ni studier, som har undersøgt

chokoladens effekt på lipoproteiner (1-9).

Low-density lipoproteins (LDL)

Trods et højt indhold af mættet fedt i cho-

kolade er der en neutral eller positiv

effekt på blodets lipoproteiner. Dette skyl-

des formodentlig chokoladens relativt

høje indhold af stearinsyre, som ikke

synes at påvirke LDL. Chokolade indehol-

der også palmitinsyre, dog synes dennes

negative effekt at blive opvejet af chokola-

dens indhold af oliesyre, der isoleret set

synes at have en positiv effekt på LDL.

Teoretisk bevirker dette en neutral effekt

af chokolade på LDL.

I to studier er der set en positiv effekt på

LDL hos gruppen, der indtog flavanolhol-

dig chokolade i forhold til hvid chokolade

eller kakaosmør (3,4). Et studie har i

modsætning hertil vist en positiv effekt

hos gruppen, som ikke indtog chokolade i

forhold til chokoladegruppen (8). I de

øvrige seks studier er der ikke set nogen

indvirkning på LDL.

High-density lipoproteins (HDL)

I to studier er der set en positiv effekt på

HDL ved indtagelse af mørk chokolade i

forhold til hvid chokolade eller ingen cho-

kolade (6,9). Et studie har vist en negativ

effekt hos både gruppen som indtog cho-

kolade og gruppen, som ikke indtog cho-

kolade (8). I de øvrige seks studier er der

ikke set nogen indvirkning på HDL.

Effekten af chokolade på lipoproteiner

er derfor overvejende neutral. Kun i

studiet af Mursu et al. var der en

effekt på LDL:HDL ratio (6). I

grupperne der indtog mørk

chokolade var der en posi-

tiv effekt i forhold til

gruppen, der indtog

hvid chokolade.

Forsøgspersonerne i studiet af Samman et

al. havde diagnoseret hyperkolesterolæmi

(8). Om dette har haft betydning for det

negative resultat er uvist.

Oxidation af lipoproteiner
Oxideret LDL optages af makrofager i

karvæggen. Disse omdannes til skumcel-

ler, som med tiden dør og danner grund-

laget for aterosklerotisk plaque (10).

Den faglige interesse for chokolade kom for alvor i 1996.

Da blev det påvist, at chokolade har antioxidativ effekt.

Tidligere var der observeret en invers korrelation mellem

indtaget af flavonoider og iskæmisk hjertesygdom (IHS),

samt at chokolade har et højt indhold af flavonoider.

Gennem de sidste 10 år er der publiceret en række klini-

ske studier, som undersøger chokoladens effekt på risiko-

faktorer for IHS.
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En række in vitro studier har vist, at fla-

vanoler fra chokolade har en stærk antiox-

idativ effekt. Chokolade kan derfor poten-

tielt hæmme oxidation af LDL i karvæg-

gen. In vivo og ex vivo studier har dog

ikke enstemmigt vist samme resultater.

For at vurdere mængden af oxideret LDL

måles forskellige partikler, der dannes

ved oxidation. Oftest er der benyttet

måling af total antioxidant capacity

(TAC/TRAP), conjugated dienes eller mal-

ondialdehyde via thiobarbituric acid reacti-

ve substances (TBARS) test. Disse måle-

metoder er kritiseret for at være for

upræcise in vivo. Måling af isoprostaner

er indtil videre den bedste målemetode til

at måle oxidation af LDL in vivo (10).

Der er fundet fire studier, som har benyt-

tet måling af isoprostaner til at vurdere

chokoladens effekt på LDL oxidation

(5 -7 ,11). Ingen af disse studier viste

nogen effekt.

Derudover er der fundet to studier, som

benytter måling af isoprostaner. Ét hvor

forsøgspersonerne indtog en kakaodrik.

Her var der en positiv effekt hos gruppen,

der indtog flest flavanoler. Ét hvor forsøgs-

personerne indtog kakaotabletter. Her var

der ingen effekt.

I modsætning til de tidligere in vitro resul-

tater ser det ikke ud til, at chokolade har

nogen effekt på in vivo oxidation af LDL.

Der er mange forskellige teorier, men fæl-

les for dem er, at der mangler evidens.

Endoteldysfunktion
Endotelets funktion synes at have stor

betydning for IHS (10). Blandt andet gen-

nem en nedsat produktion af nitrogen

oxid (NO), en ændret syntese af eicosano-

ider samt en øget permeabilitet for LDL.

Kardilation
Der er fundet fem studier, der via flow-

mediated dilation (FMD) undersøger cho-

koladens effekt på endotelet (1,3,5,12,13).

I alle studier med undtagelse af et (1), er

der en positiv effekt på endotelfunktion

hos både raske og hypertensive personer.

Der er endvidere fundet fem studier, hvor

forsøgspersonerne har indtaget en kakao-

drik. I fire af disse studier er der set en

positiv effekt ved indtagelse af en flavanol-

rig drik, mens et enkelt studie viste en

positiv effekt, der dog ikke nåede statistik

signifikant niveau.

Samlet set er der en overvejende positiv

effekt på endotelafhængig kardilation.

Denne effekt skyldes sandsynligvis fla-

vanoler i kakaomassen, da flere af studier-

ne har en kontrolgruppe, som indtog cho-

kolade eller kakaodrik med et lavt eller

manglende flavanolindhold. Flavanoler

menes at øge syntesen og bioaktiviteten

af NO.

Eicosanoid syntese
Syntesen af eicosanoider påvirker blandt

andet trombocytter og endotelet (10).

Prostaglandin I2 (prostacyclin) hæmmer

sammenklumpning af trombocytter og vir-

ker kardilaterende, mens tromboxan A2
og leukotriener fremmer sammenklump-

ning af trombocytter og har karkontrahe-

rende effekt.

Der er fundet tre studier, som har under-

søgt chokoladens effekt på eicosanoid

syntesen (9,14,15). I studiet af Schramm

et al. var der en øget koncentration af pro-

stacyclin og et fald i koncentrationen af

leukotriener (15). I studiet af Holt et al.

var der en øgning af prostacyclin, mens

koncentrationen af leukotriener var uænd-

ret (14). I begge disse studier førte indta-

gelsen af flavanolrig chokolade til en for-

bedring i leukotrien/prostacyclin ratioen.

I modsætning hertil var der ingen effekt

på eicosanoid syntesen i studiet af Wan et

al. (9). I sidstnævnte studie menes den

manglende effekt at skyldes brugen af

24timers-urinprøver. Dette resulterede

muligvis i, at den positive effekt der på
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kort sigt er signifikant, ikke er signifikant

over et døgn.

Trombocytfunktion
Aktivering af trombocytter bevirker sam-

menklumpning og dannelse af aggregater

(10). Hæmning af denne proces har en

positiv effekt på IHS. Trombocytternes

funktion afhænger blandt andet af endote-

lets produktion af NO og eicosanoider.

Der er fundet tre studier, som har under-

søgt chokoladens effekt på trombocytter-

ne (12,14,16). I alle tre studier er der posi-

tiv effekt efter akut indtagelse af flavanol-

rig chokolade. Efter indtagelse af hvid

chokolade var der ingen effekt.

I seks andre studier er der undersøgt

effekten af flavanoler enten via kakaodrik

eller kakaoholdige tabletter. Her har fire

studier vist en positiv effekt - et studie

viste en tendens til positiv effekt, mens et

studie ikke viste nogen effekt på trombo-

cytfunktionen. I sidstnævnte studie var

forsøgspersonerne fysisk aktive inden

målingerne. Der argumenteres, at flavanol

dosis skal være større efter fysisk aktivitet

for at vise en signifikant effekt, og at dosis

i dette studie derfor ikke var tilstrækkelig.

Der er overvejende positive resultater fra

kliniske studier på trombocytfunktionen.

Hovedparten af studierne benytter imid-

lertid akut indtagelse. Kun tre studier, på

henholdsvis 7, 28 og 42 dage, har testet

kronisk indtagelse, og ingen af disse er

med chokolade. Ud af disse tre studier er

der set positiv effekt i et af studierne, ten-

dens til positiv effekt i et andet samt

ingen effekt i det sidste. Forebyggelse af

trombose kræver en effektiv hæmning af

trombocytternes sammenklumpning, som

yderligere er vedvarende over tid. Der er

endnu ikke evidens for, at chokolade kan

forhindre eller hæmme tromber.

Hypertension
Et højt blodtryk øger risikoen for IHS

blandt andet gennem en øget dannelse af

aterosklerose og en nedsat funktion af

endotelet (10).

Der er fundet syv studier, som har under-

søgt chokoladens effekt på blodtrykket (2-

5,13,17,18). I fire studier er der en positiv

effekt (2-4,17). I to af disse var forsøgsper-

sonerne hypertensive (3,17). I de øvrige

tre studier var der ingen effekt (5,13,18).

I fem andre studier er der benyttet kakao-

drik eller kakaoholdige tabletter. I ingen

af disse studier er der observeret nogen

effekt mellem flavanolindholdet og blod-

trykket.

Trods de positive resultater med hensyn

til chokoladens kardilaterende effekt, er

resultaterne på blodtrykket blandede.

Det kan tyde på, at kun hypertensive per-

soner opnår en nedsættelse af blodtrykket

ved indtagelse af flavanolrig chokolade.

Insulinsensitivitet
Grassi et al. har i to studier undersøgt

chokoladens betydning for insulinsensiti-

viteten (2,3). I begge studier er der set en

positiv effekt ved indtagelse af mørk cho-

kolade i forhold til hvid chokolade.

Dette menes delvist eller helt at skyldes

flavanolernes effekt på NO, da NO har

betydning for insulinsensitiviteten.

Hvilken type chokolade er bedst
for helbredet?
De positive ændringer, der er set i mange

studier, skyldes højst sandsynligt flavano-

ler i kakaomassen. Hvid chokolade inde-

holder ikke kakaomasse og besidder der-

for ikke disse positive egenskaber. Lys og

mørk chokolade indeholder i varierende

grad kakaomasse. Mørk chokolade har

normalt, men ikke nødvendigvis, et højere

indhold af flavanoler end lys chokolade.

Mørk og lys chokolade indeholder i gen-

nemsnit henholdsvis 2,34 mg og 1,52 mg

flavanoler pr. gram (20). Disse data er

baseret på få studier, hvorfor standardafvi-

gelsen er relativ stor. Der er mange fakto-

rer, som kan have betydning for indholdet

af flavanoler; typen af kakaobønne, dyrk-

ning, fremstillingsproces, mm.
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I studiet af Vlachopoulos et al. er den

mørke chokolade af mærket ”Nestlé” hvor

flavanolindholdet er 26 mg/gram chokola-

de (13). I studiet af Engler et al. er den

mørke chokolade af mærket ”Dove” hvor

flavanolindholdet måles til 5,6 mg/gram

chokolade (5). I et studie af Tokusoglu et

al. undersøgte de flavanolindholdet i lys

chokolade

blandt andet

”Toblerone” og ”Nestlé”

(19). Her er indholdet henholdsvis

14,9 og 4,2 mg/gram chokolade. Disse

studier viser, at indholdet af flavanoler

kan variere meget, og at lys chokolade

kan have et højere indhold end mørk cho-

kolade.

Trods et lavere totalt indhold af flavanoler

har lys chokolade omtrent samme mæng-

de procyanidins med en kædelængde på

≥4 som mørk chokolade (20). Disse pro-

cyanidins menes at have størst biologisk

effekt. Absorption og metabolisme af pro-

cyanidins er dog dårligt belyst (21).

På baggrund af ovenstående er det ikke

muligt på et fagligt grundlag at konklude-

re, om mørk eller lys chokolade er bedst

for helbredet. Det synes dog sikkert at

konkludere, at flavanolrig chokolade er at

foretrække, men indtil producenterne

begynder at deklarere flavanolindholdet i

chokolade, har forbrugerne desværre

ikke nogen reel chance for at vælge.

Klinisk relevant effekt?

I mange studier har man set en statistisk

signifikant effekt på forskellige risikofak-

torer. Det er dog vigtigt at være bevidst

om, at statistisk signifikant ikke nødven-

digvis er lig med klinisk relevant.

Trods det, at der ved flere risikofaktorer

er en overvejende positiv effekt – stati-

stisk signifikant effekt – er der af flere for-

skere argumenteret, at denne effekt ikke

er tilstrækkelig til at forebygge eksempel-

vis tromber, der som tidligere nævnt

kræver en effektiv hæmning, som er ved-

varende over tid.

I de fleste studier har man bedt forsøgs-

personerne om at undgå flavanolrige føde-

varer op til og under studierne. Det er

derfor usikkert, om man kan måle nogen

effekt hos personer, der indtager en sund

og varieret kost. Der er i nogle studier

benyttet specialfremstillet kakao eller cho-

kolade, der er særlig flavanolrigt. Det er

derfor usikkert, om der kan opnås samme

positive effekter ved indtagelse af de

gængse produkter, forbrugerne reelt har

mulighed for at købe.

Der er stadig en række uafklarede spørgs-

mål i vores viden omkring chokolade og

IHS. Det er ikke klarlagt, hvilke stoffer

der reelt er aktive i kakaomassen eller

præcist hvilke mekanismer de positive

effekter påvirkes gennem. Det vides ikke,

om der er en dosis-respons effekt og

indenfor hvilket interval den i så fald vil

være. Det vides heller ikke, om et stort

kronisk indtag af chokolade vil have

andre negative konsekvenser end vægt-

øgning.

Flere studier kritiseres også for at anven-

de dårlige analysemetoder til at estimere

flavanolindholdet i chokoladen (21). Dette

betyder, at det oplyste indhold af flavano-

ler kan være forkert. For eksempel er der

i studierne af Grassi et al. brugt mørk

chokolade af mærket ”Ritter Sport” (2,3).

Det er den samme chokolade, der anven-

des i begge studier, alligevel er flavanol-

indholdet vidt forskelligt angivet med hen-

holdsvis 0,88 og 5,0 mg/gram chokolade.

Der indtages 100 gram chokolade dagligt

(88 vs. 500 mg flavanoler) i 15 dage (1320

vs. 7500 mg flavanoler), hvilket er en

betydningsfuld forskel. Dette besværlig-

gør tolkningen af studierne, der i forvejen

er heterogene. Præcise analysemetoder,

som kan adskille de enkelte flavanoler fra

hinanden, er nødvendige for at konklude-

re hvilke stoffer, der har en biologisk

effekt og hvilke mængder, der skal indta-

ges.

Konklusion
Tanken om, at flavanoler fra chokolade er

gavnlige for iskæmisk hjertesygdom er til-

talende. På mange områder er evidensen

herfor imidlertid tvivlsom eller helt mang-

lende. På andre områder er der set over-
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vejende positive resultater. Der er dog

ingen langtidsstudier til at understøtte dis-

se resultater og vigtigst af alt mangler der

kliniske studier, der har iskæmisk hjerte-

sygdom som effektparameter. Det er der-

for for tidligt at konkludere, at chokolade

er gavnligt og anbefale det som hjerteven-

lig kost.

Sundhedsfremmende eller ej, er chokola-

de blevet nydt gennem mange år. Som

med de fleste andre fødevarer gælder det

om, hvor ofte og i hvilke mængder det

spises. Spiser man en sund og varieret

kost, er der intet i vejen for at spise et

stykke chokolade i ny og næ, vel at mær-

ke så længe det ikke fører til et energi-

overskud. Viser det sig så med tiden, at

chokolade rent faktisk er gavnligt, vil det

blot være dejligt for os chokoladenydere

�

alcrs@ringamt.dk
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Hjertet elsker chokolade!

Chokolade og sundhed

Chokolade, der er et produkt af kakao-

bønner, har fået en særlig opmærksom-

hed den seneste tid. Det tyder umiddel-

bart på, at chokolade ikke blot er et nydel-

sesmiddel, men tilmed et lovende medika-

ment til forbyggelse og behandling af livs-

stilsygdomme, som insulinresistens samt

hjerte- og karsygdomme. Denne helbreds-

fremmende effekt skyldes tilsyneladende

kakaobønners høje indhold af antioxidan-

ter.

Antioxidanter i chokolade
Kakaobønner har et meget højt indhold af

polyphenoler, der er kendt for deres kraf-

tige antioxidative virkning. Omkring halv-

delen af kakaobønners polyphenoler be-

står af særlige flavonoider af flavan-3-ol

gruppen (kendtegnes som flavanoler, se

tabel 1), der inkluderer catechin, epicate-

chin og procyanidin’er. Flavanoler er lige-

ledes kendt fra rødvin, te samt frugt og

grønt (1). Kakaobønner har dog et særlig

højt indhold af flavanoler og overgår før-

nævnte med mere end 300% (2).

Koncentrationen af polyphenoler i choko-

lade hænger nøje sammen med chokola-

dens kakaoindhold således, at en høj ka-

kaoprocent tilsvarer en høj polyphenol-

koncentration. Indholdet af polyphenoler i

Chokoladens lækre smag og konsistens har længe dannet

grundlag for gastronomisk og sensuel nydelse, men kan

det virkelig være sandt, at vores hjerte og kredsløb ligele-

des kan holde af dette pragtfulde levnedsmiddel? – blot i

et sundhedsmæssigt perspektiv. Dette lader i hvert fald til

at blive konklusionen på en række nyere undersøgelser.

For én gang skyld kan sundhed og sand nydelse tilsynela-

dende gå hånd i hånd.
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Af Kristian Rosenberg Larsen, Professionsbachelor i Ernæring og
Sundhed, Human Ernæring, Direktør Sundhedscenter Bornholm A/S
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TABEL 1: FOREKOMSTEN AF FLAVONOIDER I FØDEVARER (1)

FLAVONOIDER PRIMÆR FOREKOMST

Flavoner Rød peber og selleri

Flavonoler Løg og te

Isoflavoner Soyabønner

Anthocyaniner Røde frugter, som jordbær, kirsebær, hindbær og blommer

Flavanoler Kakaobønner, grøn te og rødvin

Proanthocyanidiner Kakaobønner, grøn te, rødvin, æbler, pærer og grapefrugt

Flavanoner Citrusfrugter

Kristian Rosenberg Larsen



mørk chokolade er således væsentlig

højere end i lys chokolade. Hvid chokola-

de indeholder ikke polyphenoler (3).

Sundhedsfremmende
antioxidanter
Chokoladens flavanoler, catechin, epicate-

chin og procyandiner, er kendt for deres

lette absorbtion og meget kraftige antioxi-

dative virkning. En række kontrollerede

studier har sandsynliggjort, at disse fla-

vanoler kan være den primære årsag til,

at der kan observeres et fald i blodtrykket

samt en stigning i insulinfølsomheden,

når forsøgspersoner supplementeres med

mørk chokolade (4-16). En stor del af dis-

se helbredsfremmende effekter kan tilsy-

neladende tilskrives flavanolernes evne til

at fremme tilgængeligheden af nitrogen-

monoxid (NO) ved bla. at stimulere NO-

synthase (6).

Det er påvist, at en øget produktion og til-

gængelighed af NO i epithelcellerne frem-

mer vasodilation i arterierne og medfører

et fald i blodtrykket (5). Ved indtag af 100

gr mørk chokolade observerede Taubert

et al. et trykfald på 5,1 mmHg systolisk og

1,8 mmHg diastolisk (9).

Insulinfølsomheden fremmes ligeledes

gennem en øget NO-tilgængelighed.

Grassi et al. har påvist, at indtagelsen af

100 gr mørk chokolade dagligt i 15 dage

signifikant sænker fastekoncentrationen

af insulin og glukose samt nedsætter insu-

lin- og glukoseudslaget ved en standardi-

seret glukosebelastning (5).

Flavanoler er ligeledes årsag til, at choko-

lade kan tilskrives en forebyggende effekt

mod atherosclerose. Flere undersøgelse

har påvist, at indtagelsen af mørk chokola-

de bevirker en nedsat oxidation af LDL-

cholesterol og en øget koncentrationen af

HDL-cholesterol (12-14). En mindre andel

af reduktionen i LDL-C oxidation kan

sandsynligvis også tilskrives chokoladens

høje indhold af stearinsyre, der er en

”cholesterol-neutral” mættet fedtsyre i

den forstand, at den hverken stimulerer

LDL-produktionen eller er modtagelig for

lipidperoxidation.

Chokoladens flavanoler synes også at

kunne påvirke aggregationen af thrombo-

cytter og derved sænke risikoen for

thrombeemboli. Innes et al. påviste i et

akut studie, at indtagelsen af 100 gr mørk

chokolade signifikant modvirkede den

kollagen-inducerede aggregation af

thrombocytter (16).

Klinisk anvendelighed

I henhold til de relaterede helbredsfrem-

mende effekter kan mørk chokolade og

kakao betragtes som nydelsesmidler af

høj sundhedsmæssig karakter. Desværre

er chokoladen belagt med en gennem-

trængende frygt for, at den forårsager

overvægt, og grundlæggende er roden til

al ondt. Set i lyset af de nye undersøgelser

af mørk chokolade er dette naturligvis

yderst uheldigt. I den kliniske praksis bør

vi betragte chokolade og kakao, som føde-

varer, der fortjener en væsentlig plads i

klienternes dagskost – hermed ikke sagt

at vi skal fylde dem med chokolade, men i

det daglige energiregnskab bør vi priorite-

re en væsentlig plads til mørk chokolade

på lige fod med frugt og grønt. Hvis vi blot

sørger for, at den anbefalede chokolade

har en meget høj kakaoprocent (80-90%),

og dermed et lavt sukkerindhold, kan et

lille stykke mørk chokolade i princippet

erstatte en portion frugt eller grønt.

Der hersker ingen tvivl om, at den gamle

tankegang skal ændres. Prøv blot at for-
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tælle en kollega eller en patient, at choko-

lade er sundt og godt for hjertet og kreds-

løbet. Folk vil ryste på hovedet og grine…

Men fremtiden byder forhåbentlig på en

bedre indstilling til chokoladen, så vi

endelig kan kombinere en sund kost med

sand nydelse i form af fyldig, mørk choko-

lade �

info@sundhedscenterbornholm.dk
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Tværfaglig studieenhed
– et pilotprojekt på hæmodialyseafsnittet i Holbæk

Pilotprojekt ”Tværfaglig studieenhed” har

haft to formål:

� At tilbyde uddannelsesmæssige ram-

mer for at forstå, anvende og arbejde

med egen faglighed i det tværfaglige

samarbejde.

� At træne og udvikle tværfaglige samar-

bejdskompetencer i bestræbelserne på

at opnå maksimal patienttilfredshed.

Studiemiljø med struktur
Om formiddagen har alle studerende

været på en udvalgt behandlingsstue med

fem patienter. Her har de kunnet deltage i

forskellige sygeplejefaglige opgaver eller

arbejde målrettet med egen professions-

uddannelse i mono- eller tværfaglige sam-

menhænge.

Over middag har der været forskellige

emner på programmet; bla. rundvisning

og undervisning på klinisk biokemisk

afsnit, sygeplejefaglig vejledning og

refleksion samt undervisning ved klinisk

diætist og flere overlæger om kost og

blodprøver relateret til dialysepatienter og

deres behandling.

”Tværfaglig studieenhed” har i foråret 2006 været et

læringstilbud til otte studerende fra sygeplejerske-, bio-

analytiker- og klinisk diætistuddannelserne.

ARTIKEL
Af projektlederne Heidi Lemb, Uddannelseskoordinator, Medicinsk Center og Janne
Ottosen Askholm, Ansvarlig klinisk vejleder/Uddannelsessygeplejerske på
Hæmodialyseafsnittet, Holbæk, Vestsjælland Sygehus
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Heidi Lemb Janne Ottosen Askholm

De fire studerende, Mie, Louise, Sisse og Katrine,
samlet til eftermiddagsundervisning.

Personlig og faglig udvikling
Vi har lært utrolig meget i de to

uger – især i forhold til blodprøve-

svar og kost til dialysepatienter.

Samtidig fik vi stor rutine i at arbej-

de med sprøjter og kanyler. Nu føler

vi os meget mere selvsikre og kan

mærke, at vi har udviklet os både

fagligt og personligt.

Sygeplejestuderende Louise Riisholt Hansen
og Gitte Busk-Clausen
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De studerende har afsluttet forløbet med

at afholde tværfaglig klinik - en slags kon-

ference, hvor en problemstilling fra praksis

er blevet behandlet og diskuteret - mens

vejledere, projektgruppe, afdelingssygeple-

jerske og repræsentanter fra de tre uddan-

nelsessteder lyttede på, for at vurdere det

tværfaglige samarbejde og det endelige

udbytte af pilotprojektet. Der har været

mødepligt, og de studerende har fået et

bevis, som dokumentation for deltagelsen.

Projektet skaber udvikling
”Tværfaglig studieenhed” har givet afsnit-

tets kliniske vejledere nye pædagogiske

udfordringer. Men også koordinatorer og

vejledere fra de øvrige uddannelsesord-

ninger samt flere overlæger har undervist

i projektet.

De otte studerende har tydeligvis fået

meget ud af at deltage, og de involverede

patienter har også givet fine tilbagemel-

dinger på den pleje og behandling, som

studieenheden har udøvet.

Derfor har afdelingssygeplejerske Stella

Dresler prioriteret, at afsnittet fremover

vil tilbyde ”Tværfaglig studieenhed”, selv

om det kræver ekstra ressourcer �

chhelr@vestamt.dk

chaas@vestamt.dk
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Patienten bagved blodprøverne
Det har været et spændende og

meget lærerigt forløb.

Jeg har målt blodtryk, læst journaler

og prøvet andre ting, som jeg ikke

ville have haft mulighed for på labo-

ratoriet.

Jeg har fået en større indsigt i diæti-

stens og sygeplejerskernes arbejds-

område og den forståelse kan jeg

bruge i fremtiden.

At være på en patientstue over læn-

gere tid, har givet mig mulighed for

at være sammen med patienterne

bag de blodprøver, jeg normalt

beskæftiger mig med. Dette har

givet mig en større og bedre for-

ståelse.

Sygeplejerskerne har været så gode

til at forklare og besvare spørgsmål,

og vi har også fået rigtig god under-

visning om eftermiddagene.

Bioanalytikerstuderende Katrine Lyngby

Forståelse fører til samarbejde
Vi studerende repræsenterede tre

faggrupper, som ikke kan undværes i

plejen og behandlingen af dialysepa-

tienter. Vore arbejdsområder hænger

altså sammen og skal i sidste ende

give patienterne den bedst mulige

pleje og behandling.

Den tværfaglige studieenhed har

lært mig meget om, hvordan forskel-

lige faggrupper samarbejder, og hvor

vigtigt det er at forstå og respektere

andres faglighed og kompetencer.

Selvfølgelig har jeg også lært meget

om mit eget fag og har fået bekræf-

tet, at ernæringen er utrolig vigtig

for de syge.

Klinisk diætiststuderende Maria Jensen

Godt at have medstuderende
Jeg har haft stor glæde af at være

sammen med de andre studerende.

Det er nemlig lidt hårdt at være ene-

ste diætiststuderende på sygehuset.

Her har jeg haft mulighed for at tale

sammen med andre studerende om

oplevelser og situationer fra praksis.

Jeg har lært meget om at være kro-

nisk syg og har set, hvor forskelligt

patienterne oplever det.

Jeg har også fået en meget bedre

forståelse for de arbejdsopgaver, der

er på en sygehusafdeling – hvilket

jeg mener, vil komme mig til gode i

mit fremtidige arbejde på et syge-

hus.

Klinisk diætiststuderende Mie Lauwersen
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Næstved Sundhedsskole
- et sundhedspædagogisk tilbud til borgere med kroniske sygdomme

Sundhedsstyrelsen har i august 2005

udgivet en rapport om patientskoler og

gruppebaseret patientundervisning (se

Diætisten nr. 79 - 2006). Her bliver det

slået fast, at ”Der er generelt enighed om,

at patientundervisning i en eller anden

form bør være en naturlig del af tilbuddet

til patienter med kronisk sygdom”.

Derfor har Falck Healthcare og Næstved

Kommune slået dørene op for Næstved

Sundhedsskole - et sundhedspædagogisk

tilbud til borgere med kroniske lidelser.

Samarbejde
Næstved Kommune har fået del i

Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Sundhedscenterpulje og Næstved Sund-

hedsskole er en del af kommunens samle-

de sundhedscenter. Her er det meningen

at forebyggelse og sundhedsfremme fra 1.

januar 2007 skal gå hånd i hånd med gen-

optræning, alkohol- og misbrugsrådgiv-

ning samt kommunens hjælpemiddelfunk-

tion. Falck Healthcare vil drive Sundheds-

skolen, mens de øvrige aktiviteter vil ligge

i kommunens regi.

Også på organiseringen af sundhedsområ-

det tænker Næstved Kommune nyt ved at

vælge at indgå i et offentligt-privat samar-

bejde med Falck Healthcare.

"I Næstved Kommune har vi valgt at have

et tæt samarbejde med Falck, hvor

Sundhedsskolen er en integreret del af det

kommende Sundhedscenter. Det er vores

ambition, at brugerne af Sundhedscen-

teret i det daglige oplever Sundheds-

centeret som et samlet sundheds-

tilbud, hvor der ikke er forskel på

kommunalt og privat ansatte

medarbejdere", siger forman-

den for Sundheds-

udvalget i Næstved,

Kirsten Devantier.

Målgrupper
Det er i første omgang et tilbud til borge-

re med KOL, type2 diabetes eller hjerte-

svigt. Formålet er at give støtte og redska-

ber til at opretholde en aktiv tilværelse

efter diagnosen er stillet og at mobilisere

de ressourcer, der findes omkring den

enkelte borger i familie, netværk, patient-

organisationer etc. Det er ikke et behand-

lingstilbud, men derimod et supplement

til den behandling, borgerne modtager

hos egen læge eller på sygehuset.

Tilbuddet har fokus på formidling af

viden, styrkelse af praktiske færdigheder

samt træning og styrkelse af evnen til pro-

blemløsning.

Fagligheden
Den faglige styrke i Sundhedsskolen er to

fysioterapeuter, en sygeplejerske og en

Formålet med at deltage i et af Næstved Sundhedsskoles

kursusforløb er at få støtte og redskaber til at opretholde

en aktiv tilværelse efter diagnosen er stillet.

ARTIKEL

Af Benedicte Rostock, Sundhedsfaglig Kvalitetschef, Falck
Healthcare
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Benedicte Rostock

Hvis man har lyst til at høre mere om

Næstved Sundhedsskole, kan man

kontakte sundhedsfaglig kvalitetschef

Benedicte Rostock bero@falck.dk

eller sundhedscenterchef Lis

Hamburger liham@naestved.dk
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klinisk diætist. De skal i fællesskab vare-

tage både den teoretiske og den praktiske

undervisning og træning samt støtte kur-

sisterne i at etablere ressourcenetværk og

relationer til de lokale aktiviteter.

Teamets diætist udtaler: ”Jeg synes, at det

er spændende at indgå i et tværfagligt team

og være med til at bygge forløbet op fra bun-

den. Jeg glædes endvidere over at teori og

praksis er så tæt forbundet i mit arbejde.

Der findes kun meget få tilbud hvor diæti-

sten kan tage borgeren/klienten med i køk-

kenet og praktisere de budskaber, som netop

er blevet leveret over skrivebordet”.

Undervisnings- og
træningstilbud
Forløbet vil tage udgangspunkt i den ind-

ledende samtale, hvor kursistens konkre-

te behov og ønsker bliver anvisende for,

hvordan tilbuddet stykkes sammen.

Borgerne vil derefter blive tilbudt et kom-

bineret undervisnings- og træningstilbud

som foregår individuelt og på hold af 10 til

12 personer.

Her vil der være mulighed for:

� At diskutere forhold omkring egen syg-

dom både med andre med en kronisk

lidelse og med sundhedsprofessionelle

� At være fysisk aktiv med støtte fra en

fysioterapeut

� At diskutere kost og motion både med

andre med en kronisk lidelse og med

sundhedsprofessionelle

� At tilberede sund kost under vejledning

af en klinisk diætist

� At deltage i foredragsaftner

� Individuelle sundhedssamtaler

Det tætte samarbejde mellem Næstved

Kommune og Falck afspejler sig også i

organisationen idet to af tilbuddene i

Sundhedsskolen drives af Næstved

Kommune:

� Deltagelse i et ”Lær at leve med kro-

nisk sygdom” – forløb, hvor det er

andre med en kronisk lidel-

se, der leder holdene.

� Deltagelse i et rygestop-

kursus

Derudover vil der blive

arrangeret møder med

bla. patientforeninger,

lokale fritids- og idræts-

klubber, og der vil blive

mulighed for at kursisterne

får hjælp til at finde netop den aktivitet, de

har lyst og energi til at fortsætte med

efter kurset.

Borgerne henvises enten fra egen praktise-

rende læge eller fra udskrivende sygehus-

læge, og der vil være opfølgning på hvor-

dan det går 3 mdr. og 1 år efter kursusperi-

oden er slut. Der vil være åbent ca. 40

timer om ugen mellem 7 og 19, så også de

borgere, der stadig er aktive på arbejds-

markedet har mulighed for at deltage.

Dokumentation
Sundhedsstyrelsens rapport peger på, at

der var store problemer med dokumenta-

tion af indhold og effekt i flere af de

undersøgelser, der ligger til grund for rap-

porten. Det er også vist, at kursister godt

kan have effekt af denne type tilbud umid-

delbart efter forløbet, men at effekten for-

svinder efter en længere periode. ”Derfor

er det vigtigt for os, at beskrive det vi gør

grundigt og registrere effekten for den

enkelte borger umiddelbart både efter kur-

susforløbet og efter en længere periode.”

siger sundhedsfaglig kvalitetschef i Falck

Benedicte Rostock �

bero@falck.dk
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Gestationel diabetes

Gestationel diabetes (GDM) er kendeteg-

net ved en midlertidig nedsat glucosetole-

rance. Der udvikles hyperglycami pga.

utilstrækkelig betacellekapacitet til at

kompensere for øget insulinresistens

under graviditeten. GDM omfatter defini-

torisk også en mindre gruppe med uer-

kendt prægestationel type 2 diabetes og

type 1 diabetes, der debuterer under gra-

viditeten. Dette kan først afklares efter

fødslen.

GDM diagnosticeres ved 75 gr oral glu-

cosebelastning. Sundhedsstyrelsen anbe-

faler behandling ved en 2-timersværdi

over 9 mmol/l (WHO 7,8 mmol/l).

Prævalens
Prævalencen for GDM er på 2-3% svaren-

de til ca. 1500 gravide i DK om året.

Antallet vokser i takt med gravides stigen-

de BMI.

Prognose
Efter fødslen normaliseres glucosetole-

rancen i de fleste tilfælde. Efter 6 - 7 år

har ca. 40% udviklet type 2 diabetes, 30%

har nedsat glucosetolerance og kun

1/3 har normal glucosetolerance.

Børn af gravide med GDM har ligele-

des øget risiko for diabetes og fedme.

Selektiv screening i DK
Følgende risikofaktorer medfører

screening: Glucosuri, tidligere

GDM, BMI over 27 kg/m2, familiær

disposition til diabetes og tidligere

fødsel af barn med fødselsvægt

over 4500 gr.

Komplikationer
Hos barnet drejer det sig om øget

forekomst af perinatal død, makro-

somi, fastsiddende skuldre, for tid-

lig fødsel og neonatal hypoglycæmi.

I en nylig publiceret stor australsk

undersøgelse fremgår det tydeligt at

intensiv diætbehandling, blodgluco-

sekontrol samt evt. insulinbehandling

efter behov medfører betydelig reduk-

tion i alvorlige perinatale komplikatio-

ner fra 4% til 1% (1).

Reviderede rammeplaner for gestationel diabetes og

præ-gestationel diabetes udkom først på året. De er

udarbejdet af medlemmer fra ERFA-gruppen for gravide

diabetikere. På vores sidste møde havde læge Dorte

Møller Jensen (OUH) et indlæg om gestationel diabetes.

Hovedpunkter fra indlægget refereres her.

INDEFRA

Af Jytte Kristensen, Klinisk Diætist, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
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INDEFRA

Komplikationer hos moderen omfatter

hypertension, svangerskabsforgiftning og

højere frekvens af sectio.

Behandling
Målet er præprandielle værdier under 5,5

mmol/l og postprandielle værdier (11/2

time) under 7 mmol/l. Hvis målet ikke

nås, startes supplerende insulinbehand-

ling.

Den primære behandling er diabetesdiæt,

motion og hjemme-blodglucosemonitore-

ring.

Ca. 80% af kvinderne klarer sig med

diætbehandling og ca. 20% har behov for

insulinbehandling. Insulinregimerne vari-

erer fra center til center.

Tabletbehandling er kontraindiceret ved

graviditet pga. risiko for fosterskade og

langvarig neonatal hypoglucæmi.

Diætbehandling
Rekommandationer for diabetesdiæt og

generelle ”Kostråd til gravide” (Ernærings-

rådet 2005) er udgangspunktet for diætvej-

ledningen. Læs mere herom i rammepla-

nen.

Formålet med diæten er udover at norma-

lisere blodglucoseværdierne, at begrænse

vægtøgningen hos overvægtige samt sik-

re tilstrækkelig og sufficient ernæring. I

en nylig dansk undersøgelse af overvægti-

ge gravide ses en mindsket komplikati-

onsfrekvens ved en vægtstigning under 6

kg (2).

En moderat energirestriktion på 30% i for-

hold til estimeret behov – minimum 1500-

1800 kcal pr dag kan anbefales.

På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg regi-

strerer den gravide både kost og post-

prandielle blodsukre imellem første og

anden samtale. Herved findes den indivi-

duelle tolerance for type og mængde af

kulhydrat. Mange erfarer, at de kun kan

spise et meget lille morgenmåltid, og at

mælkeprodukter volder problemer her

pga mest udtalt insulinresistens om mor-

genen/formiddagen.

Motion anvendes også som middel mod

for høje blodsukre.

Gruppebehandling kan være et supple-

ment til den individuelle diætbehandling.

Den gravide er meget motiveret for kost-

ændring, og der er behov for flere res-

sourcer til at hjælpe mødrene med at fast-

holde livsstilsændringen med sund kost

og motion efter fødslen �

JYKR@ribeamt.dk

Referencer
1. Crowther CA et al. Effekt of treatment

of gestationel diabetes mellitus on

pregnancy outcome. N Engl J Med

352;24,2477-86 (1b).

2. Jensen DM et al. Gestationel weight

gain and pregnancy outcomes in 481

obese glucosetolerant women.

Diabetes Care. Vol 28 nr. 9 sep 2005

(1b).
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Læs mere i rammeplanen ” Diætbe-

handling ved gestationel diabetes ”

på FaKD’s hjemmeside, www.diaeti-

st.dk
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Topmøde om småtspisende ældre

Kostprojekt på Bakkegården

Et af dagens indlæg var fra et kostprojekt

på Bakkegården i Gladsaxe, hvor økono-

ma Marianne Margaard Lange og konsu-

lent Dorthe Legéne Mikkelsen understre-

gede, at det er en pædagogisk og en etisk

opgave, at motivere plejepersonalet for

opgaven ”at ernære og nøde”, og at det

også kan være kontroversielt at tale om,

at borgere sultes og at foreslå sondemad-

ning af gamle mennesker. Først må man

enes om at konstatere, hvorvidt der er

tale om underernæring som problem på

stedet. Dernæst udpeges og uddannes

kost-kontaktperson på afdelingen, som

laver personlige kosthandleplaner ved

samtaler med den enkelte om vaner og

ønsker. Trods startvanskeligheder har

kostprojektet på Bakkegården medført

holdningsændringer i huset, og projekt-

magerne foreslår at ernæringsterapi skal

med i den kommunale kontrakt: ”Ind på

BUM”.

Projekt i Århus Amt
Også klinisk diætist Kirsten Færgemann,

som har arbejdet projektrelateret med

underernærede på tre sygehuse i Århus

Amt, havde oplevet modvilje imod at

begynde at ernæringsscreene de

ældre/patienterne. Kirsten Færgemann

betonede i sit indlæg, at plejepersonalet er

meget hængt op, og de skal kunne se for-

målet med det. Der skal være en kontakt-

person i forhold til ernæring, og ernæring

skal være en del af det kommunikations-

ark, der alligevel udveksles mellem syge-

huset og kommunen.

Sygeplejerapporterne skal udfyldes for de

småtspisende, hvor der anbefales måned-

lige vejninger. Kirsten Fægemann fore-

slog, at der bør indgås sundhedsaftaler

med ansættelse af kliniske diætister på

tværs i sygehussektoren og i kommuner-

ne – eller i de nye storkommuner.

Måltid og stemning
Næste indlæg kom fra antropolog og

ph.d. studerende Jens Kofoed, Føde-

varedirektoratet, som har fulgt 20 gamle

mennesker på vej ind i plejehjem. Jens

Kofoed har under observationer af målti-

der på plejehjem oplevet, at en gruppe

beboere sad sammen, men uden at samta-

le og uden der var en start og en afslut-

ning på måltidet. Jens Kofoed henviste til

et hollandsk RCT studie, der viser, at

stemningen omkring måltidet har en stor

betydning for, om gamle mennesker spi-

ser noget mere. Det er vigtigt, at persona-

let spiser med, snakker med beboerne, at

der er lidt musik og også, at maden serve-

res på fade. Jens Kofoed havde registre-

ret, hvorledes de samme beboere kunne

være mere eller mindre livlige afhængigt

af forventningerne fra personalet. Hvis

beboerne ikke har nogen at være sam-

men med, som betyder noget for dem, så

må de ifølge Jens Kofoed ”hellere spise

alene.

Undersøgelser af ph.d. Anne Marie Beck fra Danmarks

Fødevareforskning har vist, at der er mange underernære-

de gamle på plejehjem og i hjemmeplejen.

Underernæring og undervægt hos ældre mennesker med-

fører nedsat funktionsevne og dermed nedsat evne til at

klare sig selv. Mandag den 18. september 2006 holdt kli-

niske diætister et topmøde om småtspisende ældre i

Odense, hvor mere end 200 professionelle mødte op.

INDEFRA

Af Annette Johannesen, Redaktør, Ergoterapeut MSc,
Videnscenter på Ældreområde, Hellerup Kommune
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Den Nationale Kosthåndbog

Det er nu muligt at printe fra Den

Nationale Kosthåndbog (www.kostfo-

rum.dk) - desuden er der kommet en

søgefunktion og linket til indholdsfor-

tegnelsen (hvorfra man kan komme

direkte til de forskellige kostformer og

diæter m.m.) er blevet mere synligt.

Forhåbentlig gør det kosthåndbogen

mere "spiselig".

Anne Marie Beck

ambe@dfvf.dk

ARTIKEL

Ældre søger selskab, og vil de gerne mar-

kere en identitet i forhold til dem, de spi-

ser sammen med”. Til slut listede Jens

Kofoed en række miljøforbedringer op,

som kunne højne stemningen ved målti-

det.

Kostpolitik
I Københavns Kommune er der vedtaget

en kostpolitik på ældreområdet. Og der er

skruet tilbud til småtspisende sammen

efter tre modelprojekter, der har været

med til at overbevise politikerne om, at

det er en god investering:

� Ernæringsterapi i hjemmeplejen – visi-

teret til det – i Bispebjerg.

� Et fællesspiseprojekt, hvor man etable-

rede fælles spisesteder. Dette projekt

tiltrak især enlige mænd og de ældste

af de ældre – de svage, som normalt vil-

le have madservice. Deltagerne i fælles-

spisning begyndte senere at deltage i

dagcentre og andre aktiviteter sammen.

� Kvalitet i måltidet på plejehjemmet.

Køkken på plejehjemmet og netværk

mellem økonomaer.

Kostkonsulent Liselotte Braarup Larsen

fortalte, at der er etableret et kost-sekreta-

riat og ansat kostkonsulenter på halv tid i

alle lokalområder i kommunen. Deres

første opgave bliver at implementere kost-

politikken, og at give viden om ernæring

til forebyggere og visitatorer, trænings-

centre og rehabiliteringscentre samt

pårørende og egen læge. Desuden er de

ved at udvikle en kvalitetsstandard for

ernæringsterapi. Den skal både indeholde

en opstart, et forløb og en afslutning med

i gennemsnit fire timer pr borgerforløb. I

København er det valgt, at ernæringstera-

pi skal være et sygepleje-område og en

ydelse i lighed med andre sygeplejeydel-

ser.

Plejehjemmet Lotte
Konferencens sidste indlæg blev leveret

af forstander Thyra Frank fra Plejehjem-

met Lotte, hvor man forsøger at gøre så

mange måltider til festmåltider som

muligt. Thyra Frank fortalte om, hvordan

det var lykkedes hende at bevare pleje-

hjemmets køkken og mindede forsamlin-

gen om pligten til at reagere, hvis

”embedsmænd i uvidenhed vil spolere

omsorgen”. Når en ny beboer flytter ind

på Plejehjemmet Lotte, spørger vi om sor-

ger og glæder, vaner og mærkedage, der

skal fejres og om livretter. Beboerne

bestemmer selv maden, når det er deres

fødselsdag – ”og der er ikke én, der

ønsker sig noget med grøn salat – mens

stegt flæsk, grødretter, kålretter og sup-

per er populære retter.” Thyra Frank kon-

kluderede, at ”når gamle er underernære-

de nu, så høster vi det, vi startede, da vi

lukkede alle køkkenerne og hjælpen til at

lave mad”.

Efterlysning
Topmødets ordstyrer var dr.med. Poul

Riis, Ældreforum, som blandt andet efter-

lyste ideer til nye projekter, hvor man fra

starten har indbygget noget, man kan

måle på. For eksempel omkring vægt,

social kontakt, trivsel og fysisk aktivitet.

Poul Riis fremhævede, at personalet på

institutionerne skal lære sig at spille efter

”socialt gehør” og at de forebyggende

hjemmebesøg kunne bygge bro og forbe-

rede en ernæringsmæssig indsats.

Yderligere oplysninger: http://www.diae-

tist.dk/composite-34.htm �

aj@able.dk
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Stor succes for diætisternes deltagelse i
Smagens Dag

Nordisk Konference om Spiseforstyrrelser

FaKDs deltagelse i Smagens Dag onsdag

den 27. september blev en stor succes. I

alt deltog 25 steder landet over inkl.

Grønland i arrangementet. Ældrecentre,

plejehjem og enkelte hospitaler deltog i

dagen og bragte dermed det umiddelbare

deltagerantal op på næsten 2000 deltage-

re. De deltagende diætister havde sam-

men med køkkenerne gjort et stort styk-

ke arbejde for at forberede dagen, så

ældre, pårørende og medarbejdere ikke

blot fik budskabet om, at huske mindst

tre mellemmåltider om dagen, men også

en ordentlig indføring i, hvad det er godt

at huske på og gøre som småtspisende.

Masser af smagsprøver og god
omtale
Udover mængder af information og gode

råd fik deltagerne også forskellige smags-

prøver, der dels var lavet af køkkenerne

selv, og dels kom fra sponsorerne. Ryå Is

leverede energirig økologisk flødeis,

mens Findus, Nuctricia og Frellsen hver

især sammen med MejeriForeningen

leverede deres produkter til et godt mel-

lemmåltid, der blev serveret på Multilines

service og duge. Der var altså dømt sam-

arbejde på kryds og tværs over hele lin-

jen, og at dømme efter de mange tilbage-

meldinger FaKD har modtaget fra de del-

tagende diætister og køkkener, har det for

de fleste været en yderst udbytterig dag.

Både før og efter arrangementernes afhol-

delse lykkedes det også de deltagende

diætister at skabe lokal presseomtale på

baggrund af det fremsendte materiale fra

FaKD, hvorfra der også skal lyde en stor

tak til alle, der gjorde Smagens Dag 2006

mulig �

th@prspektiv.dk

Nordisk Selskab for Spiseforstyr-

relser afholdt d. 13.-15. september

2006 en velbesøgt konference i Århus

med deltagere fra Norge, Sverige og

Danmark.

Gik du glip af de mange utrolig gode

foredrag kan du læse både program

og se powerpoint præsentationerne

på www.6nks.dk

Lene Hansen, klinisk diætist,

Spiseforstyrrelses teamet,

Augustenborg Sygehus

Lene_hansen@aus.sja.dk

Kan det virkelig passe? Det spørgsmål stillede flere ældre

hinanden under Smagens Dag, onsdag den 27. september,

da de blandt andet hørte diætistens budskab om, at man

som småtspisende ældre med fordel kan udskifte æblet

med en Sarah Bernard kage.

INDEFRA

Af Trine Hammershøy, Cand Comm, PRkonsulent for FaKD,
PRspektiv
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Diætisterne Jonna Sylow til venstre og Suzanne
Fram til højre vakte stor opsigt på Helsingør
Sygehus, da de på Smagens Dag var iført festlige
parykker. De fik hurtigt vendt opmærksomheden
til det, det hele drejede sig om - mad til småtspi-
sende.

Foto:Jørgen
JK



Prader-Willi Syndrom

Prader-Willi Syndrom

Udgivet af Landsforeningen for Prader-

Willi Syndrom, 2006

Pris 75 kr. + forsendelse.

Bestilles via hjemmesiden: www.prader-

willi.dk eller på tlf.: 4581 9905.

Prader-Willi Syndrom (PWS) er en med-

født tilstand. Hos næsten alle med PWS

kan der påvises en fejl ved kromosom nr.

15. Der fødes årligt 4-5 børn med PWS i

Danmark.

En usædvanlig interesse for mad og en

utilstrækkelig mæthedsfølelse præger

personer med PWS. Derfor er det vigtigt

for kliniske diætister at kende til PWS, da

sygdommen ofte fører til overspisning og

svær overvægt.

Der er netop kommet en ny bog på gaden,

der omhandler alt om PWS. I denne

anmeldelse koncentreres anmeldelsen om

afsnittet i bogen, der omhandler kost og

ernæring til PWS patienter (side 42-48).

Kost og ernæring ved
Prader-Willi Syndrom
I forhold til ernæring af personer med

PWS beskriver bogen, hvad skal der tages

højde for blandt patienter med PWS, fx:

� Den manglende mæthedsfornemmelse

� Den madsøgende adfærd

� Administrationen af mad og måltider

� Kropsbygningen hos personen med

PWS

Afsnittet om kost og ernæring beskriver

hvilke faktorer, der gør sig gældende for

nyfødte med PWS, det vil sige, nødvendig-

heden af sondeernæring til nogle nyfødte

børn med PWS.

Kosten til børn, unge og voksne bliver

også behandlet, herunder interessen for

mad, overspisningen kombineret med den

manglende mæthedsfølelse og de motori-

ske problemer nogle børn med PWS har,

der betyder, at deres fysiske aktivitetsfor-

måen er begrænset. I afsnittet kommer

forfatterne ind på børnenes energibehov,

der er lavere end jævnaldrende børns

energibehov pga en anderledes kropssam-

mensætning. Emner som proteinindtag,

fedtindtag, kulhydratindtag, samt vitami-

ner og mineraler behandles også.

Et afsnit beskriver et anbefalet måltids-

mønster på 5-6 måltider for de fleste per-

soner med PWS, mens nogle personer

med PWS kun anbefa-

les 3-4 måltider pr.

dag. Der skal helst

kun serveres én porti-

on pr. måltid, ellers

alternativt to små por-

tioner.

Tallerkenmodellen for

energireduceret kost

bør benyttes.

Vigtigheden af at hol-

de øje med personen

med PWS ift. indtagel-

sen af måltiderne

beskrives i bogen. Det

fremhæves at alle

omkring personen

med PWS skal kende

problemstillingerne i

kosten og handle der-

efter, fx personalet i

barnets daginstitution

eller skole, eller kolle-

gerne på arbejdsplad-

sen. Samtidig præciseres det, at det er

vigtigt, at personen med PWS ikke selv

har adgang til mad.

I bogen fremhæves det, at den kliniske

diætist er en meget vigtig behandler for

personen med PWS, og at behandlingen

skal foregå løbende i form af individuel

kostrådgivning.

Kirsten Færgeman, klinisk diætist
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Bøger modtaget på redaktionen

Fiskene

Af Thomas Hess

Forlaget Haddock

112 sider

Pris 149,- kr.

Fiskene er lige ud af søvejen, siger kok-

ken Thomas Hess, som er udlært på

Restaurant Kommandanten i København.

Han har ikke haft svært ved at rette

opskrifterne til efter det nemme og enkle.

Salaterne

Af Søren Ejlersen og Jespers Carstensen

Forlaget Haddock

112 sider

Pris 149,- kr.

Salaterne er mere kulørte end grønne,

her er salater spækket med fibre og frisk-

hed som får maven til at arbejde og sala-

ter med linser, ris, pasta og bønner som

mætter hele året og giver måltidet karak-

ter. Dressingerne har smag og bid, og så

får du et bud på, hvordan man kan score

på en salat.

Godt liv og bevægelighed med knogle-

skørhed

- hjælp til selvhjælp

Af Helle Hein

Forlaget Frydenlund

176 sider

Pris 249,- kr.

Ca. hver 5. dansker har i dag knogle-

skørhed, og antallet for både mænd og

kvinder er stigende. Bogen er skrevet til

de mange, der har knogleskørhed, og

som ønsker at leve og handle aktivt i for-

hold til diagnosen. Samtidig henvender

den sig til behandlere, undervisere og

pårørende.

Vores livretter

– sunde middagsmenuer

Af økonoma Marianne Overvad og klinisk

diætist Margit Sandberg

Udgivet af Vejle Amt og PSYK Info

30 Sider

Pris 160,- kr. + moms + forsendelse

Kan købes ved henvendelse til Psyk Info,

Vejle Amt, tlf. 7572 4090.

Kogebogen henvender sig primært til

beboer på psykiatriske institutioner lige-

som forgængeren ”Løsninger for Livet

Kogebogen” – det vil sige opskrifter der

er nemme at tilberede, gode forslag til til-

beredningsmetoder og retter med få

ingredienser at handle ind til.
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Kontakt os på tlf. 7023 6226

� Høj mængde energi og protein i overkommelig portion på 200 ml.
� Dækker patienternes behov hurtigt og effektivt. Direkte fra fryser til microovn
og servering på max. 5 minutter.

� Udførlig næringsdeklaration sikrer god kontrol med diæten.
� Forhandles af landsdækkende danske grossister.
www.schmidttrading.dk anviser bl.a. forhandlere og referencer.

NYHED! Kan nu også købes i detail.
Sjælland: Irma Jylland: Salling Super

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



Medlem nr. 500

Derfor er det dejligt, at vi her i bladet kan

præsentere medlem nr. 500.

Anne Arentoft, Amtskredsformand i

Frederiksborg Amt har talt med medlem

nr. 500, Maria Fray.

Maria er 24 år og er studerende i proffesi-

ons bachelor i sundhed og ernæring med

Klinisk Diætist som speciale. Maria dimit-

terer fra Suhr den 19. januar 2007.

Det der motiverede Maria til at melde sig

ind i Foreningen af Kliniske Diætister er,

at Maria som studerende og ikke mindst

som nyuddannet ser medlemskabet som

netværkskabende. At hun holdes ajour

med kurser og mødeaktiviteter samt får

automatisk mail om nye stillinger.

Maria Fray har alle-

rede fået job i

Hillerød Fysioterapi

og træningscenter

med start november

2006.

Lige nu bor Maria

på Amager, men flyt-

ter til Skævinge i

marts 2007.

Da jeg kontaktede

medlem nr. 500 vid-

ste jeg ikke, at Maria

i sit studieforløb hav-

de været i praktik på

Hillerød Sygehus.

Og i bachelorpraktik på Frederiksberg

Sundhedscenter.

Maria skriver bachelorprojekt om hvor-

dan den motiverende samtale og coaching

kan bruges som redskab i diætbehandlin-

gen af patienter med livsstilssygdomme,

for at fremme erkendelse, refleksion og

motivation.

Foreningen ønsker Maria Fray held og

lykke fremover.

Anne Arentoft, klinisk diætist

Vi må sammen glæde os over, at vi nu har over 500 med-

lemmer. Det er en stigning på 100 nye medlemmer i for-

hold til 2004.
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Maria Fray blev medlem nr. 500

– for god ernæringsformidling
31. januar 2007 er sidste frist for at indstille kandidater til Kellogg’s Kommunikationspris for

rettet til forbrugere. Du kan indstille en kollega, eller du kan indstille dig selv til prisen.

– for god ernæringsformidling

Kellogg’s 
Kommunikationspris 2006

Nordisk Kellogg’s
Stationsparken 24, 2600 Glostrup

Tlf: 43 28 10 00
www.kelloggs.dk

Kommunikationspris

madens smagsmæssige kvalitet.

forhold til mediet og målgruppen.

foråret 2007.

Indstilling af kandidater
Enhver person, som har ydet en formid-
lingsindsats i overensstemmelse med kri-

foregå på følgende måder:

os“/Kommunikationspris).

-

baggrunden for kandidatens formidlingsar-

sig samtidig ret til selv at inddrage materia-
ler i vurderingen.

Kommunikationsprisens jury

en jury på fem personer – to som repræ-
senterer journalistfaget, to som repræsen-

og en repræsentant for Nordisk Kellogg‘s.

Juryen består af følgende personer:

Grethe Andersen, måltids- og ernærings-

Langer
Gitte Laub Hansen

ph.d., udviklingskonsulent, Suhrs Videncen-
Inge Tetens

Christina
Flänsgård, klinisk diætist, Nordisk ernæ-
ringschef, Nordisk Kellogg’s.

Indstillingsblanketten kan rekvireres hos:



Styrk det kardiologiske speciale
og din egen faglighed

Vi forestiller os, at en landsdækkende spe-

cial-interesse-gruppe vil kunne arbejde ud

fra et kommissorium, der eksempelvis kan

have til formål:

� At højne kvaliteten af diætvejledningen af

kardiologiske patienter (herunder

eksempelvis bidrage til revidering af

nuværende rammeplaner på området).

� At udvikle, udveksle og søge viden, infor-

mationer, erfaringer og ideer nationalt og

internationalt, som kan forbedre diætvej-

ledningen til kardiologiske patienter.

� At udarbejde vejledningsmateriale til pati-

enter, pårørende og personale.

� At tilrettelægge kurser og symposier.

Ovennævnte er kun ideer og vi vil meget

gerne have input og sparring fra kolleger

indenfor området, så ring eller skriv en

mail til Lone Bjerregaard, Lipidklinikken,

Aalborg Sygehus, tlf.: 99326893 og mail:

lb@aas.nja.dk.

Vi håber at høre fra rigtig mange af jer!

Med venlig hilsen

Kliniske diætister

Anne W. Ravn, Århus

Anja Hedegaard Nielsen, Esbjerg

Lone Bjerregaard, Ålborg

Arbejder du med vejledning og behandling af patienter

med dyslipidæmi og hjertekarsygdom? Har du lyst til at

indgå i en special-interesse-gruppe (SIG) med det formål at

udveksle erfaring og viden indenfor området?

OS IMELLEM

ATPRO 100® ATTYLET®

Et fedt- og lactosefrit animalsk proteinkoncen-
trat, bestående af hydrolyserede polypeptider. 
Produktet har mange anvendelsesmuligheder 
som komplementering til den daglige kost, idet 
det er muligt at højne proteinmængden uden 
det fremstillede produkt ændrer farve eller smag 
i væsentlig grad. 
Atpro 100® har i opløst stand et næsten glas-
klart udseende. 

Attylet® er produceret specielt til fremstilling 
af gelé- og tyktfl ydende kost. Attylet® kan 
anvendes i alle former for væsker, kolde som 
varme, samt i puréer. F.eks. saftevand, juice, 
supper, purerede grøntsager og lignende. 
Attylet® doseres direkte i de anvendte pro-
dukter. 
Det har neutral smag og udseende, og des-
uden tåler det opvarmning samt dybfrysning.

Læs mere om produkterne på www.toft-care.dk



Bestyrelsen 2006-2007

Dette skyldes et ønske fra bestyrelsen

om, at få fastlagt den videre strategi for

vores arbejde med den ekstraordinær og

den ordinær generalforsamling in mente.

Bestyrelsen blev der pålagt, at afsøge

mulighederne for nye samarbejdspartne-

re, foruden de mange andre spændende

arbejdsopgaver, der ligger i bestyrelsen.

Det er vigtigt, at lysten er med til at drive

værket, når vi stadig i høj grad taler frivil-

ligt arbejde. Kun engagement og ejerskab

af arbejdsopgaverne kan sikre, at vi ikke

havner i samme situation igen, hvor besty-

relsen ikke er fuldtallig. Bestyrelsens

første store opgave vil derfor være at defi-

nere de indsatsområder, vi fremover vil

arbejde med. Vi vender derfor tilbage

efter næste møde med den endelige kon-

stituering.

Bestyrelsen består af:

Ginny Rhodes, konstitueret formand

Anne Marie Beck, konstitueret næstfor-

mand

Lone Bjerregaard, kasserer

Øvrige medlemmer:

Dorthe Wiuf Nielsen

Heidi Dreist

Helene Andresen

Jette Rytoft

Suppleanter:

Camilla Onsberg Storm

Line Rosgaard

Efter generalforsamlingen d. 28. oktober har den nye

bestyrelse afholdt det første bestyrelsesmøde, og beslut-

tet at skubbe den endelige konstituering af formand og

næstformand til næste møde. På nuværende tidspunkt

har vi derfor konstitueret Lone Bjerregaard som kasserer,

og fortsætter den nuværende konstituering af Ginny

Rhodes som formand, og med Anne Marie Beck som kon-

stitueret næstformand.
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Bestyrelsen er : Jette Rytoft, Dorthe Wiuf Nielsen,
Anne Marie Beck, Heidi Dreist, Ginny Rhodes,
Helene Andresen, Camilla Onsberg Storm,
Lone Bjerregaard
– set fra venstre mod højre



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.
E-mail: 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
Kirsten Nielsen
Vesterkant 2, 7100 Vejle
kirmar@vs.vejleamt.dk

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

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

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

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

REDAKTIONSUDVALG
Formand Anne Marie Beck - e-mail: ambe@dfvf.dk,
Lene Hansen, Ann Henriksen, Kirsten Færgeman,
Anne Arentoft og Jonna Winther

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

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

PRAKSISUDVALG
Formand Heidi Dreist - e-mail: hd@diaetist.dk,
Hanne Svendsen, Lene Allingstrup og Maiken Beck

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

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

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

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

FOREBYGGELSESUDVALG
Formand Jette Rytoft

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

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

Emne: Årsmøde for kliniske diætister

Sted: JCVU Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Høegh-Guldbergs Gade 6, 8000 Århus C

Dato og tid: Fredag den 19. januar 2007, kl. 10.00 - 16.30

Pris: 250,- kr

Tilmelding: Senest d. 12. januar, via mail til angs@jcvu.dk

Yderligere

oplysninger: www.esudd.dk

Emne: Efteruddannelsesdag for kliniske diætister

Sted: Skejby Sygehus, Auditorium B

Dato og tid: Tirsdag den 27. februar 2007, kl. 9.30-15.30

Program:

09.30-10.00 Registrering, kaffe/te, brød

10.00-11.20 Sygehusinfektioner

Årsager, konsekvenser, behov for specifikke næringsstoffer?

v/professor Jens Kondrup, Den Kongelige & Veterinære

Landbohøjskole og Rigshospitalet

11.20-11.40 Pause med frugt og vand

11.40-13.00 Jo flere diætister på sygehusene, des bedre – men hvordan?

Resultater fra Skandinavisk spørgeskemaundersøgelse, erfa-

ringer fra Sverige, hvordan kommer vi videre?

v/formand for den svenske diætistforening, chefdiætist med.

dr. Elisabet Rothenberg, Sahlgrenska Universitets Hospital,

Gøteborg

13.00-14.00 Frokost

14.00-15.15 Sygehusfaste

Omfang, nødvendighed, kan man komme det til livs?

Deltagernes egne erfaringer

v/overlæge dr. med Niels Christian Melsen, Skejby Sygehus

15.15-15.30 Afslutning og opsamling

v/klinisk diætist Anne Ravn, Skejby Sygehus og klinisk diæ-

tist, seniorforsker Anne Marie Beck, Danmarks Fødevare-

forskning

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

Tilmelding: Skriftlig tilmelding til Anne W. Ravn på rav@sks.aaa.dk

senest mandag den 29. januar 2007; tilmelding bekræftes pr.

mail inden en uge. Deltagelse er gratis for medlemmer af

DSKE. Ikke-medlemmer 200 kr. Pga. begrænset deltageran-

tal har medlemmer fortrinsret. Evt. programjusteringer kan

ses på www.dske.
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Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indlæg, så
de fremstår mere læsevenlige. Annoncer og indlæg i
Diætisten udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens
holdning.
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Ikke alle protein-
drikke er ens

 

Skovbær Chokolade Abrikos Jordbær

Derfor gør Novartis valget lettere for dig. I udviklingen af den nye 
Resource Protein er der lagt vægt på nogle afgørende kriterier, 
som har betydning for patientens velvære og compliance.

Den nye Resource Protein
• 18,8 g protein per 200 ml flaske
• 1,25 kcal /ml – 5,3 kJ/ml
• 4 velsmagende varianter baseret på Filtrarom teknologi
• Ergonomisk flaske som er let at åbne og holde om
• Komplet (FSMP). Indeholder alle essentielle mikronæringsstoffer
• Lavt indhold af laktose (<0,1 g/100 ml)
• Naturlig fri for gluten
• Rapsolie sikrer en sund fordeling af n-6:n3 fedtsyrer

med en ratio på 2:11

• Vejledende udsalgspris for den udskrevne patient 16,75 før tilskud
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Novartis Healthcare A/S
Medical Nutrition

Lyngbyvej 172
2100 København Ø

39 16 84 00
www.novartisnutrition.dk
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