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Leder 3

Temaet i sidste nummer af Diætisten

omhandlede særligt arbejdspladsen og

de muligheder, der kan være for sund-

hedsfremme og forebyggelse der 

– denne gang sætter vi fokus på hver -

dagen udenfor arbejdet.

I den forbindelse er det glædeligt, at vi

både har modtaget kommentarer fra

vores minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, og

formanden for regeringens forebyggelseskommission, Mette Wier,

om deres respektive syn på sagen. Der er ingen tvivl om, at emnet

har den højeste bevågenhed, som også ministeren udtrykker i sit

indlæg. Og det er godt at kunne læse om de overordnede, politiske

betragtninger:

Ifølge ministeren skal vi kunne se frem til, at middellevetiden i løbet

af de næste ti år skal stige med tre år. Hvordan det skal ske, skal

forebyggelseskommissionen komme med bud på. Og herfra kan vi

erfare, at kost er i fokus som et af de områder, hvor der skal gøres

en indsats, hvis målet skal nås. Ikke nødvendigvis ved afgiftsændrin-

ger, som også seniorforsker Anne Marie Beck konkluderer, det er for

udokumenteret som metode til at fremme folkesundheden, men

snarere ved bl.a. at sætte fokus på en tidlig indsats overfor børn og

unge og desuden tage fat i de udsatte grupper. Og måske 

- indikeres det - skal vi diskutere forbud og restriktioner?

Som diætister kan vi kun støtte en øget indsats overfor børn og unge

– i FaKDs projekt ”Børn i behandling hos diætister” ser vi, hvor vig-

tigt det er at tage fat tidligt og hvor mange udfordringer, der er. Det

er ikke kun børnene, men i høj grad hele familien, der skal hjælpes

til en sundere kost og dermed et sundere liv. Og det kan ikke klares

med kampagner, pjecer og et par ti-minutters konsultationer. Vi ser

også tydeligt, at en del af problemerne netop kan henføres til de tid-

ligere nævnte ”udsatte grupper”, der ikke uden videre hopper med

på en kampagnebølge. Til gengæld kan vi allerede se, at vores ind-

sats gør en stor, positiv forskel, og vi glæder os til at kunne fremlæg-

ge de endelige resultater næste år.

FaKD deltager også i Fuldkornspartnerskabet, et arbejde der pågår

med deltagelse af mange forskellige interessenter. Målet er at øge

befolkningens indtag af fuldkorn for hermed at fremme folkesundhe-

den generelt, og vi håber også her at kunne markere, at diætister er

aktive og engagerede partnere i ernæringsmæssige sammenhænge.

Men for at vende tilbage til de tre ekstra leveår, vi stilles i udsigt, og

hvordan vi opnår dem – hvor er så diætisterne i denne sammen-

hæng? Jeg taler dagligt med almindelige borgere, politikere eller

andre sundhedsfaglige, der (heldigvis) tager det som en selvfølge, at

diætister inkluderes i dette arbejde i alle sammenhænge og på alle

niveauer, det tager jeg også selv som en selvfølge, men det er bare

ikke den virkelighed, vi oplever. 

Tværtimod og paradoksalt nok hører vi stadig fra politisk hold og

også fra en del sundhedsfaglige - det med at spise og drikke, det er

vores eget personlige ansvar, ja vi gør det jo hver dag, så hvor svært

kan det være? Det kan alle da finde ud af, så det kan da ikke være

nødvendigt at gå til diætist, vel? Denne holdning medfører desværre,

at mange desavouerer faget ernæring, og her skelnes ikke mellem

human ernæring eller klinisk ernæring, hvilket nemt resulterer i ned-

prioritering af den ernæringsmæssige indsats til fordel for de mange

andre områder i sundhedsvæsenet, der skriger på ressourcer. Og

det sker i øjeblikket alle vegne!

Hvordan hænger det sammen med de politiske udmeldinger om

ernæring i relation til sundhedsfremme og forebyggelse? Vi bliver

alle, politikere som sundhedsfaglige, nødt til at opprioritere ernæring

og blive enige om, én gang for alle, at den rigtige ernæring er en vig-

tig brik i det sundhedsfremmende arbejde fremover – diætisterne er

klar!

Sundhedsfremme og forebyggelse 
– denne gang hjemme

Diætisten nr. 94 - 2008
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Nyt navn
Samme indhold 

Danmarks mest anvendte ernæringsdrik Fortimel Extra skifter navn til Nutridrink Protein og får samtidig 
nyt design. Nutridrink Protein er en avanceret, medicinsk tilskudsdrik til forebyggelse og behandling af 
proteinmangel, fx ved hypermetabolisme. Nutridrink Protein indeholder ca. 50% mere protein end ordinære 
ernæringsdrikke.

Nutridrink Protein er et mælkebaseret ernæringstilskud, der smager som milkshake. Den fås i 6 dejlige smagsvarianter: 

Abrikos, jordbær, kakao, mokka, skovbær og vanille. Vareprøver kan rekvireres hos Nutricia på telefon 7021 0707.

Rørmosevej 2 A   3450 Allerød    Tlf. 70 21 07 07    www.nutricia.dk 

Nutricia er blandt verdens førende virksomheder inden for avancerede, kliniske ernæringsprodukter til syge, 
børn og andre med særlige ernæringsbehov. Vores overordnede mål er at nedbringe underernæring i Danmark.

Vigtigt! Levnedsmiddel til særlige medicinske formål. Til ernæringsmæssig behandling af sygdomsrelateret 
malnutrition. Skal anvendes under lægeligt tilsyn.

Fortimel Extra skifter navn til Nutridrink Protein
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Tre sunde år ekstra

Usund kost, rygning, alkohol og for lidt motion er i dag

årsag til ca. 40% af alle sygdomme og tidlige dødsfald. Det

er et tal, der taler for sig selv. Og det skal vi have rettet op

på. Vi skal derfor gøre en meget større indsats end hidtil for

at styrke folkesundheden - for at leve sundere og skabe en

mere aktiv livsstil. Det er kort og godt mit mål, at vi i

Danmark om 10 år i snit lever tre år længere. Vel at mærke

tre sunde år. 

Forebyggelse og sundhedsfremme er for mig en toleddet størrel-

se. For det første skal vi forebygge sygdom hos raske mennesker

og fremme deres sundhedstilstand. Sagt på en anden måde: Jeg

vil have færre kunder i butikken! Hele grundtanken med forebyg-

gelse er jo at få færre patienter i sundhedsbutikken - til gavn for

borgerne, der får et bedre helbred og livskvalitet, og til gavn for

samfundet, der sparer penge på behandling.

For det andet skal vi forebygge, at sygdom udvikler sig.

Forebyggelse og sundhedsfremme er for mig at se også en nød-

vendighed for at komme for eksempel kronisk sygdom til livs.

Antallet af kroniske patienter stiger hurtigt og foruroligende. Hvis

udviklingen fortsætter, anslås det, at livsstilsfaktorer om 12 år er

årsag til 70% af alle sygdomme og for tidlig død. 

Bare for diabetikere viser nogle fremskrivninger, at tallet stiger til

over ½ mio. i 2025, hvis vi ikke griber ind nu. Det betyder, at ind-

satsen for de kronisk syge skal i højsædet. Og her skal vi tage høj-

de for, at man som kroniker ofte bevæger sig på tværs af de for-

skellige sundhedstilbud - på sygehuse, i almen praksis og i kom-

munerne. Og ikke mindst at man som kroniker på den måde ofte

er i berøring med mange faggrupper og professionelle inden for

sundhedsfremme og sundhedspleje. Lige fra egen læge over spe-

ciallæger til diætister og fysioterapeuter. Det stiller store krav til

samspillet mellem de sundhedsfaglige personer og enheder.

Jeg ved, at der ude i kommunerne, på sygehusene, på plejehjem,

i skolerne og i forenings- og idrætslivet allerede gøres meget godt i

forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. På min banehalvdel

har vi sat en forebyggelseskommission i verden, der skal komme

med klare anbefalinger på området. Med dem i hånden vil rege-

ringen til næste år lancere en national handlingsplan for forebyg-

gelse og sætte turbo på de mange initiativer, der allerede er i

gang. Jeg behøver næppe sige, at jeg glæder mig til at høre kom-

missionens anbefalinger. Tre sunde år ekstra kan vist få humøret i

vejret hos enhver.

Af Jakob Axel Nielsen, minister for sundhed og forebyggelse, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, www.sum.dk    
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Forebyggelseskommissionen har nu snart været undervejs i

et halvt år, og vi har gennemgået mange, endda rigtigt man-

ge, resultater og erfaringer med forebyggelsesarbejde her og i

udlandet. Vi har primært fokuseret på de mest centrale risi-

kofaktorer som kost, rygning, alkohol og motion i forhold til

at forbedre folkesundheden og forlænge middellevetiden.

Dette skal ses i lyset af, at de fire risikofaktorer i særligt høj

grad bidrager til udviklingen af de store folkesygdomme som

hjertekarsygdomme, kræft, muskel-skelet-sygdomme og KOL.

Den opgave, vi er blevet stillet, er at

pege på, hvordan man kommer længst

for de penge, der er til rådighed. Det er

ikke nok, at det virker, det skal også

være det, der virker bedst i forhold til

omkostningerne. 

Kost som risikofaktor

I forhold til kostområdet ser vi nu en tendens til, at danskerne

generelt spiser mere frugt og grønt og i højere grad end tidligere

holder sig fra fedtet. Det er enormt positivt, men der er stadig

mellem 20 og 25 procent af befolkningen, som ikke har taget

budskabet om sund kost og et godt helbred til sig. Forbruget af

sukker, slik og sodavand er desværre også stigende.

Det er de ressourcestærke, som formår at lægge livsstilen om,

mens dem, som har de største behov, ikke gør det. Og det øger

den sociale ulighed i sundhed. Jeg mener, det er den gruppe, vi

må sætte målrettet ind over for. Det skal vi efter min opfattelse

ikke nødvendigvis gøre ved at sænke afgifterne på frugt og grønt.

For det første er det en upræcis løsning, fordi den retter sig mod

hele befolkningen, og for det andet viser den eksisterende forsk-

ning, at afgiftslempelsen også får folk til at købe flere af de usun-

de fødevarer.

På trods af de positive tendenser i forbruget af sundere fødevarer

er antallet af overvægtige i Danmark fordoblet siden 1987, så lidt

over hver tiende dansker kunne betegnes som svært overvægtig i

2005, mens omkring en tredjedel af befolkningen på samme tids-

punkt var overvægtige.

Selv om det er forstemmende tal, så må man ikke glemme, at

fedme kun er en blandt mange indikatorer og ikke en entydig god

markør. Man kan godt være rund og alligevel sund, hvis man rører

sig. Skal vi sætte ind overfor den tiltagende fedmeepidemi, og det

mener jeg absolut, vi skal, da det er påvist, at der en betydelig

overrisiko for fx type 2 diabetes, KOL, slidgigt eller hjertekarsyg-

domme, så bør det ske så tidligt som muligt. Vejen til gode mad-

og spisevaner lægges i barndommen. Bedre adgang til sund sko-

lemad kunne være vejen frem, men det er usikkert, om vi vil opnå

nok i forhold til, hvor dyrt det vil blive, så det er blot et blandt

mange mulige tiltag, vi kigger på. 

Hvis vi skal hjælpe regeringen med at indfri sin målsætning om, at

middellevetiden over ti år skal stige med tre år, bliver vi i

Forebyggelseskommissionen nødt til at sætte en dagsorden, som

ikke nødvendigvis er populær. Forbud og restriktioner på blandt

andet tobak, alkohol eller på fødevareområdet vil være naturlige

anbefalinger, som det vil kræve politisk lederskab at følge. Men

den debat, som det vil afstedkomme, vil være positiv og sende et

tydeligt signal og måske flytte tingene i den rigtige retning. Og jeg

ønsker også at flytte tingene på kostområdet i den rigtige retning,

særligt i forhold til børnene og de unge og udsatte grupper.

forebyggelse@sum.dk

www.forebyggelseskommissionen.dk

Af Mette Wier, formand for Forebyggelseskommissionen 

Tema Diætisten nr. 94 - 20086

Forebyggelseskommissionens 
overvejelser 

M
et

te
 W

ie
r

Nye nordiske fagblade

Fagbladet Næringsforskning er blevet til to – Nordisk Nutrition og Food & Nutrition Research. 

Se mere på www.snf.ideon.se.!



Danskernes pengepung er næppe et brugbart
værktøj i indsatsen mod livsstilssygdomme

Flere og flere politikere, organisationer og råd er på det

seneste kommet med opfordringer i pressen til at lægge

afgift på usunde fødevarer og fjerne momsen fra de sunde.

Udmeldingen er, at brug af økonomiske virkemidler vil kun-

ne bedre danskernes kostvaner, så flere spiser efter de otte

kostråd med det formål at reducere i forekomsten af livs-

stilssygdomme. På nuværende tidspunkt er det særdeles

vanskeligt at spå om konsekvenserne, og flere undersøgel-

ser konkluderer, at effekten af økonomiske virkemidler skal

undersøges grundigt inden. 

Som så ofte før når noget får medier-

nes (og politikernes) interesse, undres

man over, hvorfra det lige stammer.

Alene det faktum, at der i årevis har

været afgift på chokolade, sukkervarer,

is, sodavand, spiritus, vin, øl og kaffe,

uden at det overhovedet afspejler sig i

hverken forbrug eller fedmeudvikling,

kan jo få en til at undre sig over, hvor-

for nogen kan tro, at hvis blot formålet med afgifterne ændres fra

at være at skaffe midler til statskassen til at være at bedre dan-

skernes kostvaner, så vil det have en positiv effekt.

Samtidig er den videnskabelige dokumentation begrænset (1).

Her vil to af de nyeste af de få undersøgelser, der findes på områ-

det, blive præsenteret, og resultaterne diskuteret. Der er tale om

hhv. en dansk og en engelsk undersøgelse.

Den danske undersøgelse

I rapporten fra Akademiet for Tekniske Videnskaber (2) opstilles

tre scenarier:

1. Fjernelse af moms på sunde fødevarer, svarende til en 

prisreduktion på 20%

2. Øgede afgifter på usunde fødevarer på 30%

3. Kombination af 1 og 2

Sunde fødevarer defineres som dem, danskerne anbefales at spi-

se flere af (ris og pasta, kartofler, frisk frugt, frosset og konserveret

frugt og grønt, frisk grønt, fiskepålæg og fisk). De usunde er dem,

vi bør spare på (kiks og kager, sukker og sukkerprodukter, marga-

rine, smør og æg). De resterende – blandede grupper – som fx

indeholder kød og mælk, dækker over både sunde og usunde

fødevarer, og kan derfor hverken henføres til den ene eller den

anden af grupperne. 

De øvrige forudsætninger for beregningerne – som i øvrigt er ret kom-

plicerede – samt flere detaljer, kan læses i rapporten (2).

Resultaterne af de beregnede ændringer i procent i udvalgte føde-

varegrupper i de tre scenarier fremgår af tabel 1. Som det fremgår

af tabel 1, vil scenarie 1 stimulere forbruget af sunde fødevarer

(grønt, fisk og frugt), men kan også medføre stigninger i forbruget

af visse usunde fødevarer, fx smør, margarine og øvrigt fedtstof.

Scenarie 2 vil medføre et reduceret forbrug af både nogle sunde

(grønt, fisk og frugt) og nogle usunde fødevarevarer (sukker/suk-

kervarer, kiks/kager og smør) samtidig med en stigning i andre

(margarine og øvrigt fedtstof). Og effekten af scenarie 3 svarer i

grove træk til summen af effekterne af scenarie 1 og 2 (2).

Den engelske undersøgelse

Mytton og medarbejdere (3) arbejder ligeledes med tre scenarier:

1. Afgift på de primære kilder til mættet fedt (dvs. sødmælk, smør,

kager, wienerbrød, kiks, budding, is, ost og ”bløde” boller)

Af Anne Marie Beck, klinisk diætist, seniorforsker, DTU, Fødevareinstituttet 
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Tabel 1. Ændring i forbruget af udvalgte 
fødevaregrupper (%), i tre scenarier (2) *)

Fødevaregruppe Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

Fisk 13 -6 7
(ændring i %)

Frugt 31 -11 19
(ændring i %)

Sukker/sukkervarer -12 - 37 -49
(ændring i %)

Kiks/kager -16 - 33 -50
(ændring i %)

Smør 8 -5 3
(ændring i %)

Margarine/
øvrigt fedtstof 7 49 56
(ændring i %)

*) Se tekst for forklaring



2. Afgift på fødevarer, defineret som usunde via et scoringssy-

stem (omfattende energidensitet, mættet fedt, natrium, tilsat

sukker, frugt og grønt, jern, calcium og n-3 fedtsyrer)

3. Afgift på fødevarer i relation til at opnå den bedste effekt på

forskellige parametre (fx kolesterolniveau i blodet eller blod-

tryk)

I alle tre scenarier er anvendt en ekstra afgift på 17,5%. Modsat den

danske undersøgelse (2) kigger forfatterne både på ændringer i ind-

tag af forskellige fødevaregrupper og forekomst af forskellige livsstils-

sygdomme. Resultaterne af de tre scenarier fremgår af tabel 2. 

Som det fremgår vil scenarie 1 betyde et øget indtag af salt med

deraf følgende øget stigning i forekomsten af forskellige livsstilssyg-

domme. Både scenarie 2 og 3 medfører et fald i indtaget af frugt og

grønt og en øgning i indtaget af mættet fedt. Alligevel ses ved begge

scenarier et fald i forekomsten af forskellige livsstilssygdomme, for-

modentlig pga. det reducerede indtag af salt (3).

Diskussion

Resultaterne af de to undersøgelser (2,3) viser, at det at gøre det

sunde billigere og det usunde dyrere ikke nødvendigvis resulterer

i de ønskede ændringer i indtaget. Og at det faktisk kan være

decideret uhensigtsmæssigt at lægge afgift på de primære kilder

til mættet fedt. 

Umiddelbart ville man forvente, at en øgning af afgiften på de

usunde fødevarer med 30% (=scenarie 2 i det danske eksempel)

ville medføre et tilsvarende fald på 30% i indtaget af disse fødeva-

rer. Men som det fremgår af tabel 1, er det langt fra tilfældet.

En forklaring er, at madvarer jo ofte følges ad. Specielt gælder det

for smør, margarine og øvrigt fedtstof, som formodentlig ingen

køber for at bruge alene. Forbruget er derfor på kort sigt afledt af,

hvilke retter man har tænkt sig at tilberede (flæskesteg eller fisk,

smørrebrød eller fondue) (2). En øget pris på smør kan eksempel-

vis betyde, at der købes mindre smør, men også at der købes

mindre brød (hvor smørret jo skulle være kommet på) (3). I den

forbindelse spiller muligheden for (og lysten til) substitution også

ind. Smør er blevet dyrere, men margarine er fx stadig billigt, og i

stedet bruger man måske det på sit brød. 

En anden forklaring er, at øgede afgifter generelt betyder øgede

husholdningsudgifter (jf. tabel 2). Derved bliver forbrugerne fatti-

gere, og det betyder, at de sparer på dyre varer. Det er formodent-

lig derfor, at indtaget af frugt, fisk og grønt falder, når afgifterne på

fedt og sukker sættes op (scenarie 2, tabel 1). 

Problemet er, at det kan være svært at forudsige, hvilke ændringer

der sker, idet de ikke altid er umiddelbart indlysende. Hvorfor går

indtaget af fedt fx op, når indtaget af frugt, grønt og fisk stiger?

(scenarie 1, tabel 1).

Et andet problem er, at der mangler undersøgelser af, hvilke

adfærdsændringer der sker, når det sunde gøres billigere og/eller

det usunde gøres dyrere (1). Det er derfor særdeles vanskeligt at

spå om konsekvenserne.

Både den danske og engelske undersøgelse konkluderer således

også, at hvis økonomiske virkemidler skal bruges i praksis, bør

effekten undersøges grundigt inden. Ligeledes er begge enige om,

at et sådant initiativ ikke kan stå alene (2,3). 

På nuværende tidspunkt er der således ikke meget dokumenta-

tion for, at danskernes pengepung er et brugbart værktøj i indsat-

sen mod livsstilssygdomme. 

ambe@food.dtu.dk
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Tabel 2. En sammenligning af resultatet af tre forskellige 
scenarier (3) *)

Ændringer Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

Husholdnings- 3,2 4,0 4,6
udgifter (%)

Andel af mættet fedt, 41 64 80
med afgift (%)

Energiindtag fra - 0,13 0,09 0,05
mættet fedt (%)

Saltindtag (%) 5,2 - 5,8 - 6,6

Indtag af tilsat - 1,5 - 7,3 - 7,6
sukker (%)

Indtag af energi (%) 2,2 - 4,3 - 6,1

Indtag af frugt og - 1,2 - 3,9 - 3,9
grønt (%)

S-kolesterol (gns.) 0,002 0,009 0,005

Død af iskæmisk 1,3 til 2,0 - 0,8 til - 1,1 - 1,2 til - 1,5
hjertesygdom (%)

Død af hjerne- 1,5 til 1,7 - 1,6 til -1,9 - 1,8 til - 2,1
blødning (%)

Død af hjerte- Øgning Fald Fald
karsygdom

*) Se tekst for forklaring

Referencer 
1. Caraher M, Cowburn G. Taxing food: implications for public

health nutrition. Pub Health Nutr 2005;8:1242-49 doi:
10.1079/PHN2005755.

2. Akademiet for Tekniske Videnskaber. Økonomiske virkemidler i
ernæringspolitikken. Akademiet for Tekniske Videnskaber 2007.
(Rapporten findes på www.atv.dk).

3. Mytton O, Gray A, Rayner M, Rutter H. Could targeted food
taxes improve health? J Epidemiol Community Health
2007;61:689-94 doi: 10.1136/jech.2006.047746.



Vælg fuldkorn – hver dag!

En ny rapport fra DTU Fødevareinstituttet slår fast, at dan-

skerne bør spise fuldkorn hver dag – mindst 75 gram om

dagen.

Fokus på fuldkorn er stigende. Og på en

lang række dagligdags madvarer fra kiks

til morgenmad og brød springer høje pro-

centtal for fuldkornsindhold forbrugerne i

møde. Procenttal der indikerer, at her er

et sundt produkt, der er godt for dig. 

Med DTU Fødevareinstituttets rapport fra

maj 2008 er der nu lavet en dansk

videnskabelig definition af fuldkorn og en rettesnor for, hvor meget

fuldkorn et produkt bør indeholde for, at der er tale om et egentligt

fuldkornsprodukt. (Se boksen Hvad er fuldkorn). Sidst men ikke

mindst slår rapporten fast, at danskerne bør spise fuldkorn hver dag

– mindst 75 gram om dagen.

Og hvad vil 75 gram fuldkorn så sige? Groft sagt svarer det til at væl-

ge fuldkornsvarianter mindst hver anden gang, der er morgenmads -

produkter, brød, ris eller pasta på bordet. Vælg eksempelvis rugbrød,

havregryn eller andre morgenmadsprodukter med højt fuldkornsind-

hold til morgenmad. Vælg rugbrød eller andet fuldkornsbrød til fro-

kost og mellemmåltider. Og varier aftensmadens kartofler med fuld-

kornsris og fuldkornspasta – i stedet for de lysere varianter. 

Kun seks procent får fuldkorn nok

En portion havregryn til morgenmad og en enkelt eller to skiver

rugbrød i løbet af dagen. Mere skal der faktisk ikke til for at opfyl-

de anbefalingen på 75 gram fuldkorn om dagen. Alligevel er det

et fåtal af danskerne, der i dag får deres daglige fuldkorn. Faktisk

spiser kun 6% af danskerne deres 75 gram om dagen. Og i gen-

nemsnit spiser danskerne kun halvdelen af den anbefalede

mængde fuldkorn. Som hovedregel er især børn og ældre gode til

at få deres daglige fuldkorn. Mens de unge – især de 14-24 årige

– kun spiser lidt. Det ser altså ud til, at vi skal lære børnene at

fastholde deres gode vaner med havregrød og rugbrødsmadder –

også når de bliver teenagere og senere flytter hjemmefra.

Af Nina Mourier, cand.scient.pol., Fødevarestyrelsens ernæringskontor og medlem af Fuldkornspartnerskabet 
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Hvad er fuldkorn?

Fuldkorn er enten hele kerner eller forarbejdede kerner 

– for eksempel knækkede eller formalede. Hvis kernerne er forar-

bejdet til for eksempel mel, skal melet indeholde alle de oprinde-

lige dele af kernen for, at der er tale om fuldkornsmel. Det vil

sige, at melet skal indeholde både frøhvide (endosperm), skalde-

le (klid) og kim i samme forhold som i den intakte kerne.

Fødevarer tilsat andre ingredienser end fuldkorn – for eksempel

brød, morgenmadsprodukter eller pasta – bør ifølge DTU

Fødevareinstituttets fuldkornsdefinition indeholde over 50% fuld-

korn i tørstoffet.

I rapporten fra DTU Fødevareinstituttet dækker fuldkorns -defini-

tionen følgende arter: byg, havre, hvede, rug, ris, hirse, majs (i

tørret form) og sorghum. 

Referencer 
Artiklen er baseret på Fuldkornspartnerskabets arbejde og på rapporten ”Fuldkorn – Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark”,
DTU Fødevareinstituttet, redigeret af Heddie Mejborn, Anja Biltoft-Jensen, Ellen Trolle og Inge Tetens, maj 2008. Herudover er Fødevarestyrelsens 8 kostråd ind-
draget (www.altomkost.dk) 
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Rum for forbedring

Der er god plads til forbedring af danskernes kost på fuldkorns-

fronten. Og et bredt sammensat partnerskab, også kaldet

Fuldkornspartnerskabet, står klar til at løfte denne opgave.

Fuldkornspartnerskabet består af sundhedsorganisationer, myn-

digheder og erhvervspartnere, og Foreningen af Kliniske Diætister

er blandt andre en aktiv partner. 

Fuldkornspartnerskabets overordnede målsætning er at fremme

folkesundheden ved at få danskerne til at spise mere fuldkorn.

Det skal blandt andet ske gennem produktudvikling og ved at øge

tilgængeligheden af fuldkornsprodukter, der hvor danskerne fær-

des i dagligdagen. Det skal være let at gennemskue, hvornår man

som forbruger står over for et sundt fuldkornsprodukt. Og fuld-

kornspartnerskabet arbejder netop for, at det gennem forbruger-

oplysning bliver nemmere at gennemskue, hvad der er fuldkorn,

og hvad der ikke er. 

Men hvis danskerne skal vælge fuldkorn, kræver det, at fuldkorns-

produkterne smager godt! Og at udvalget er stort og varieret. Der

findes allerede mange fuldkornsprodukter, men målet er, at der i

de kommende år kommer endnu flere velsmagende og sunde

fuldkornsprodukter på markedet.

Mere fuldkorn i kosten handler også om at stille krav til kantine-

mad og madordninger. Så det bliver nemt at få et dagligt skud

fuldkorn ved de måltider, som danskerne spiser i dagsinstitutio-

nerne, i skolerne og på arbejdspladserne. 

Lyst brød og fuldkorn

Herudover er det vigtigt, at diætister og andre fagfolk tager fuld-

kornene til sig. Og gør det til en vigtig del af deres kostvejledning

at formidle de 75 gram til danskerne. Og her findes der masser af

udfordringer. En af dem ligger i at forklare danskerne, at fuldkorn

ikke kun er rugbrød og brød med masser af hele, synlige kerner

og frø. Hvilket er en udbredt opfattelse. Lyse fuldkornsbrød uden

synlige kerner er vigtige, når bundlinjen for det daglige indtag af

fuldkorn skal hæves. Men det kræver en holdningsændring hos

mange, og her spiller diætisterne en vigtig rolle.

En anden udfordring ligger i sammenhængen mellem fuldkorn og

fibre. Danskerne ved efterhånden godt, at en fiberrig kost er god

for dem. Nu ligger der en udfordring i at forklare danskerne, at

fuldkorn er mere end fibre. Og at der er forskel på, hvor mange

fibre forskellige fuldkornsprodukter indeholder. Skal danskerne op

på det anbefalede fiberniveau i kosten, kræver det rugbrød og

andre produkter, der er rige på både fuldkorn og fibre.

Hvorfor fuldkorn

Sammen med rapporten fra DTU Fødevareinstituttet sætter

Fuldkornspartnerskabets arbejde øget fokus på fuldkorn. 

Men hvorfor? 

Fuldkorn består af alle dele af kernen. Og har dermed et højere

indhold af kostfibre, vitaminer og mineraler end for eksempel det

mere forarbejdede, hvide hvedemel. 

Samtidig tyder befolkningsundersøgelser på, at mad med højt ind-

hold af fuldkorn nedsætter risikoen for udvikling af diabetes, hjer-

tekarsygdomme og overvægt.

Sidst men ikke mindst mætter fuldkornsprodukter hurtigere og i

længere tid. Et måltid rigt på fuldkorn gør det med andre ord

nemmere at spise mindre, og fuldkornene er også med til at

udskyde behovet for mellemmåltider. Rapporten fra DTU

Fødevareinstituttet peger yderligere på, at dem, der spiser meget

fuldkorn, også tilhører den del af befolkningen, der spiser mest

frugt og grønt – og som har en sundere makronæringsfordeling i

deres kost. Dermed ikke sagt, at folk automatisk vil spise sundere,

hvis blot de får mere fuldkorn ind i deres daglige kost. Men der er

ingen tvivl om, at det vil gavne folkesundheden generelt, hvis dan-

skerne begynder at spise mere fuldkorn.

Link til DTU Fødevareinstituttets rapport findes på

www.fuldkorn.dk 

Se også posteren om fuldkornsindtag side 11.
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Hvor meget skal du spise?

Fødevarestyrelsen anbefaler i de 8 kostråd, at voksne og stør-

re børn dagligt spiser ca. 250 gram kartofler, kogte ris eller

pasta – og 250 gram brød og gryn*. 

En tommelfingerregel er, at halvdelen af morgenmadsproduk-

ter, brød, ris og pasta bør være fuldkornsprodukter, hvis man

skal nå op på anbefalingen om 75 gram rent fuldkorn om

dagen. 

Mængderne* er vejledende og beregnet ud fra et energibe-

hov på 10 MJ. Ved større eller mindre energibehov kan

mængderne justeres med +/- 50 gram pr. MJ.

Tema10

Partnere i Fuldkornspartnerskabet

Bager- og Konditormestre i Danmark, Diabetesforeningen,

Foreningen af Kliniske Diætister, DI Fødevarer,

Fødevarestyrelsen, Kohberg Brød A/S, Kræftens

Bekæmpelse, Lantmännen Mills A/S, Lantmännen Schulstad

A/S, Lantmännen Unibake, Valsemöllen A/S og Wasabröd.

Læs mere på www.fuldkorn.dk 
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er det bedst med frugt, 
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På den anden side  
er det bare så svært at følge  

de gode råd!  

smager godt godt
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Vi ved, at hver dag vil 63 danskere få konstateret diabetes og 55 
vil få konstateret alvorlige lidelser knyttet til hjerte- og karsyg-
domme. Og vi ved, at hovedårsagen i begge tilfælde er overvægt.

Men vi ved også godt, hvor svært det er at ændre folks vaner.

Du kender isis som det søde alternativ for alle dem, der har svært 
ved at følge en sund livsstil. Uden tilsat sukker, lav på fedt og ka-
lorier og rig på kostfibre gør vi det muligt at nyde is, marmelader, 
slik, cookies, saft og meget andet, men med god samvittighed. Det 
laver vi heller ikke om på i fremtiden.

Når du og dine patienter i fremtiden møder isis ude i butikkerne, 
vil I opleve nye varianter, ny emballage samt endnu bedre smags-
oplevelser. Vi vil gøre det endnu nemmere for dine patienter at 
følge dine råd og leve lidt sundere. 

Egentligt er det helt enkelt, men rigtigt, rigtigt vigtigt.

Ca. 300 diætister er allerede tilmeldt isis nyhedsbrev og vil mod-
tage prøvepakke med vores nye, flotte emballager. Hvis du ikke al-
lerede er tilmeldt så tilmeld dig på vores hjemmeside, hvor du også 
finder masser af information om bl.a. vores produkter og ernæring 
generelt. 

På www.isisfoods.com kan du se vores nye hjemmeside og læse om, 
hvad isis i fremtiden vil gøre for at bidrage til et sundere Danmark. 



I 2008 udkom en opdatering af vidensgrundlaget for mæng-

deanbefalingen for frugt og grøntsager 2002-2006, udarbej-

det af DTU Fødevareinstituttet. I denne rapport omtales

bl.a. sammenhængen mellem frugt, grøntsager og overvægt

samt fedme. Her gives et kort uddrag fra dette afsnit, som

kan læses i sin fulde længde på www.food.dtu.dk.

Spiser vi mere frugt og grøntsager?

Ja, - det gør vi! Generelt er indtaget af

frugt og grøntsager i den danske

befolkning nemlig steget siden mæng-

deanbefalingen for frugt og grøntsager

blev offentliggjort i 1998.  Således viser

resultaterne fra den danske nationale

kostundersøgelse, at det daglige indtag

af frugt og grønt i perioden 1995-2002

er steget med 30% for de 4-10-årige (ca. 360 g) og med 40% for

de 11-75-årige (ca. 385 g). Kun ca. 15% af befolkningen over 10

år spiser den anbefalede mængde på 600 g, mens ca. 1/3 i alde-

ren 4-10 år spiser den anbefalede mængde (400 g). Det ser dog

ud som om, at indtaget er stagneret blandt børnene, mens der

stadig ses en stigning i indtaget blandt de 11-75-årige.

Hvad er overvægt og fedme?

Overvægt defineres af WHO som et BMI>25 og fedme som et

BMI>30. Personer med abdominal fedme udvikler i højere grad

type 2-diabetes og hjertesygdom end personer med samme vægt

og fedtet jævnt fordelt over hele kroppen. I næsten alle undersø-

gelser findes en omvendt sammenhæng mellem indtaget af frugt

og grønt og risiko for hjerte-kar sygdom. Omvendt tyder nyere

resultater ikke på, at frugt og grøntsager i sig selv nedsætter risi-

koen for udvikling af type 2-diabetes. 

Årsager til fedme

Den nutritionelle årsag til fedme er endnu uklar og kontroversiel.

En lang række faktorer påvirker mætheds- og sultfornemmelsen

og kan derfor medføre ændringer i energiindtag og vægt, her-

iblandt energitætheden i måltidet, typen og mængden af kulhydrat

og den fysiske form af fødevaren. 

Madens energitæthed (energiindhold/g fødevare) påvirkes især af

fødevarens vand-, fedt- og fiberindhold, således at en lav energi-

densitet, som er karakterisktisk for frugt og grøntsager, giver en

større efterfølgende mæthedsfølelse og mindre sult. Dette er bl.a.

vist i flere måltidstests, hvor indtag af grøntsager giver øget mæt-

hedsfornemmelse sammenholdt med måltider med større energi-

tæthed men med samme energiindhold (1). Herudover synes det,

som om vi er programmerede til at indtage den samme volumen

mad henover en dag, dvs. en kost rig på frugt og grøntsager med

stort volumen afsluttes således relativt hurtigere med et lavere

energiindtag til følge. Det glykæmiske index (GI) spiller desuden

en rolle, således at et lavt GI fremmer mæthedsfornemmelsen,

men der er her ikke entydige sammenhænge. Således har kartof-

ler højt GI, men mætter relativt godt. Endelig ses, at hele frugter

(mange fibre) mætter bedre end mos (fibre nedsat eller ændrede),

som mætter bedre end juice (ingen fibre). Årsagerne er formentlig

en forskellig sammensætning af fibre og vandindhold, hvorfor

anbefalingerne for juice – og andre flydende frugt- og grøntsags-

produkter – skal evalueres anderledes end for hele frugter. 

Hvad viser undersøgelser om sammenhængen mellem frugt,

grøntsager og overvægt eller fedme?

Forebyggelse af overvægt, fedme og dertil relaterede livsstilssyg-

domme hviler på en kostomlægning, hvor øget indtagelse af frugt

og grøntsager spiller en vigtig rolle. Spørgsmålet er, om den eksi-

Af Henrik Højgaard Rasmussen, overlæge Ph.D, Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Sygehus, Århus
Universitetshospital. 
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6 om dagen – hvad med de overvægtige?

■ Danskernes indtag af frugt og grøntsager er steget

gennem de sidste 10 år, men stagneret blandt børn.

■ Den nutritionelle årsag til overvægt og fedme er end-

nu uklar og kontroversiel.

■ Der er en sammenhæng mellem øget indtag af frugt

og grøntsager, og det at vægten stiger mindre hos

voksne, - men ingen entydig sammenhæng hos børn.

■ Juice eller flydende frugt har ikke de samme entydi-

ge sammenhænge med vægtændringer som hele

frugter, og specielt overvægtige børn, eller børn i risi-

ko herfor, har risiko for vægtøgning.

■ Der er aktuelt næppe grund til at ændre på anbefa-

lingerne ”6 om dagen.”



sterende litteratur understøtter disse observationer, nemlig at et

højere indhold af frugt og grøntsager i kosten giver en højere mæt-

hedsfornemmelse, et lavere energiindtag, og dermed hjælper til at

bevare en stabil vægt. 

Indtil 2002 forelå kun få undersøgelser, som belyste disse aspek-

ter, men formodentlig fandtes en sammenhæng mellem højt ind-

tag af frugt og grøntsager og nedsat risiko for at udvikle overvægt

og fedme. Siden 2002 er der publiceret mindst 14 prospektive

kohorteundersøgelser, som belyser sammenhængen mellem ind-

taget af frugt, grøntsager, juice og vægtændringer eller udvikling af

fedme. 

Voksne

En undersøgelse fra USA blandt 74.000 kvinder (Nurses Health-

kohorten) viste bl.a., at øget indtag af såvel frugt som grøntsager

sænkede risikoen for at udvikle fedme over en 12-års-opfølgnings-

periode (2). En anden undersøgelse på samme kohorte viste, at

der var en større vægtøgning (fire og 3,7 kg) når indtaget af frugt-

juice og frugtpunch øgedes fra <1 gang om ugen til >1 gang om

dagen, i forhold til de personer, der nedsatte deres forbrug tilsva-

rende (2,3 og 2,4 kg) (3).  En anden undersøgelse fra USA

(Health Professional-kohorten) af 27.082 mænd viste, at en stig-

ning i indtaget af kostfibre fra frugt gav mindre vægtøgning, og at

indtaget af æbler (frugtfibre) var omvendt korreleret til vægtøg-

ning, hvorimod indtaget af fibre fra grøntsager ikke viste nogen

sammenhæng (4). En spansk undersøgelse med mere end

11.000 mænd og kvinder viste, at de (mænd), der spiste mest

frugt og grøntsager, også tog mindst på i vægt, hvorimod der ikke

fandtes nogen forskel hos kvinder (5). Samme gruppe fandt i

2007, at de der spiste nødder to eller flere gange om ugen (50

g/portion) havde en lavere risiko for vægtøgning over en to-årig

periode sammenlignet med dem, der næsten aldrig spiste nødder

(6).

MONICA-undersøgelserne fra Danmark (2300 midaldrende mænd

og kvinder) fulgt over seks år, viste ingen sammenhæng mellem

indtag af frugt og grøntsager og udvikling af abdominal fedme (7).

Det ser således ud til, at der er en sammenhæng mellem øget ind-

tag af frugt og grønt, og det at vægten stiger mindre. Omvendt

giver øget indtag af frugtjuice også risiko for øgning af vægten. 

Børn

Der foreligger kun ganske få prospektive kohorte-undersøgelser

blandt børn, og oftest er disse amerikanske. En undersøgelse

blandt 971 børn fra 1-4 år gennem 6-48 måneder viste, at der

ikke var sammenhæng mellem indtaget af frugt og grøntsager og

ændringer i BMI. Dog øgedes BMI hos børn, der havde et højt

indtag af frugtjuice, mest udtalt hos børn, der var overvægtige i

forvejen eller var i risiko herfor (8). Andre har ikke kunnet eftervi-

se disse sammenhænge (9,10). 

Hos børn er der ikke den samme entydige sammenhæng mellem

vægt og indtag af frugt og grøntsager, men hos overvægtige børn

er der en sammenhæng mellem indtaget af frugtjuice og yderligere

vægtøgning.

Få interventionsundersøgelser

Regelrette interventionsundersøgelser, der belyser sammenhæn-

gen mellem udelukkende indtaget af frugt, grøntsager og ændrin-

ger i vægt er kun ganske få. Ofte er der i disse studier flere inter-
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ventioner samtidig, fx fysik aktivitet, planlagt vægttab, måltidsmøn-

ster etc. Hvorvidt et eventuelt vægttab da er forårsaget af et øget

indtag af frugt og grønt, kan oftest ikke skelnes fra de andre inter-

ventioner. Herudover deltager ofte meget forskellige patientgrup-

per, fx patienter med hypertension eller en række cancersygdom-

me (11-14).

Det er svært ud fra disse undersøgelser at konkludere noget om

sammenhængen mellem frugt, grøntsager og vægtændringer, her-

under betydningen af, hvilke fødevarer man fravælger i forbindel-

se med tilvalg af frugt og grøntsager. 

Hvad kan vi så konkludere?

Cirka halvdelen af kohorteundersøgelserne blandt voksne, publi-

ceret efter 2002, viste en sammenhæng mellem øget frugt- og

grøntsagsindtag og mindre vægtstigning. Dog sås det helt tydeligt,

at undersøgelser, hvor der blev fundet sammenhænge, hovedsa-

geligt var de undersøgelser, hvor samtidige ændringer i indtag og

vægt blev undersøgt. I undersøgelser hvor en sammenhæng fore-

kom, synes der at være en vis dosisrespons-sammenhæng mel-

lem ændring i indtaget af frugt og grøntsager og ændringer på

vægten. Enkelte undersøgelser tyder på, at juice ikke har de sam-

me sammenhænge med vægtændringer som set for hele frugter,

idet et højt eller øget indtag hos såvel voksne som overvægtige

børn, eller børn i risiko herfor, synes at øge vægten yderligere,

men der mangler flere undersøgelser til at belyse dette.

Undersøgelserne indikerer dog, at anbefalinger for juice og andre

flydende frugt- og grøntsagsprodukter, som en del af ”6 om

dagen”, formentlig fortsat skal evalueres og defineres anderledes

end for hele frugter og grøntsager. På det foreliggende er der

næppe grund til at ændre på de nuværende anbefalinger i øvrigt.

Der findes ikke tilstrækkeligt med undersøgelser, som belyser

sammenhænge mellem specifikke undergrupper indenfor frugt og

grøntsager, herunder tørret frugt og nødder og vægtudvikling. Der

er stadig behov for flere såvel observerende undersøgelser samt

interventionsundersøgelser, som specifikt kan belyse sammen-

hængen mellem indtag af frugt, grøntsager og udvikling af over-

vægt og fedme. 

hhr@rn.dk
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Hvem følger op, når din 
patient er blevet udskrevet?

Hos Simonsen & Weel sikrer kliniske diætister den optimale 
opfølgning, når din patient udskrives med sondeernæring 

eller ernæringsdrikke:

Vi tilbyder gratis undervisning og vejledning
Vi afhjælper komplikationer som diaré, obstipation og kvalme
Vi tilbyder fast levering hver måned
Vi giver mulighed for returnering af varer i op til to måneder
Vi har en hotline udenfor normal åbningstid

Vejlegårdsvej 59 - 2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 4655 7540 - Fax: 7025 5620 

Region Sjælland    Region Nord- og Midtjylland 
Ditte Møller Nielsen    Eivor Hog Laursen   
Mobil: 2171 0058    Mobil: 2171 0083   
E-mail: dmn@sw.dk    E-mail: eil@sw.dk   

Region Hovedstaden    Region Syddanmark  
Carina Lütken     Heidi Kristiansen
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Foreningen af Kliniske Diætister er i gang med et spændende

projekt for overvægtige børn og deres familier. Projektet vil

være vigtig dokumentation for vores fremtidige arbejde.

Projektet afsluttes til efteråret, og derefter skal alle data bear-

bejdes, så det endelige resultat foreligger til foråret 2009.

Projektet er landsdækkende, og

Foreningen af Kliniske Diætister er tildelt

penge fra Indenrigs- og Sund -

hedsministeriet. Pengene er afsat til

ydelser fra privatpraktiserende diæ tis ter.

Formålet er at vurdere, om overvægtige

børn og deres familier ved hjælp af

diætistvejledning vil ændre spise- og

motionsvaner og desuden opnå varige

livsstilsændringer i hele familien. Målet er, at barnets vægt i forhold

til alder og højde stabiliseres eller reduceres og holdes inden for de

anbefalede grænser for BMI og højde-/vægt-percentiler. 

Projektet henvender sig til skolebørn i alderen 6-12 år og er et

familieprojekt, hvor ansvaret for barnets vægttab placeres hos

hele familien, så barnets vægtproblemer ikke anskues som en iso-

leret størrelse. Fokus er, at hele familien skal ændre vaner, og at

det således ikke blot er barnet, der skal ændre sig. Det gælder om

at skræddersy et forløb for den enkelte familie, som nok er en

omlægning af vaner, men ud fra et grundlæggende princip om at

forandre mindst muligt med størst mulig effekt i barnets og famili-

ens hverdag. 

Projektet har været i gang siden maj 2006, hvor jeg blev ansat

som projektleder og brugte de første måneder til at skrive den

endelige projektbeskrivelse og træffe alle de praktiske og admini-

strative aftaler, herunder opgaver med at udarbejde PR-materiale,

lave aftaler med diætister, tilrettelægge forløbet af projektet, lave

budget etc.

Vi er 23 privatpraktiserende diætister fra hele landet, der har 448

børnefamilier i behandling. Den geografiske fordeling af de diæti-

ster, der er med i projektet, afspejler den fordeling, der generelt er

af privatpraktiserende diætister på landsplan. 

Familierne får 10 besøg hos diætisten, og med besøg en gang om

måneden strækker forløbet sig over 12-18 måneder, når ferie og

fridage indregnes.

Henvisning

Familierne er henvist fra praktiserende læge, børnelæge eller

sundhedsplejerske, som alle blev gjort opmærksom på projektet

via breve og henvendelser fra den lokale diætist. Der blev udarbej-

det materiale om projektet og relevante papirer, som bl.a. omfatte-

de en simpel oversigt med henvisningskriterierne og en henvis-

ningsblanket med det formål at minimere den praktiserende

læges administration og sikre, at den involverede diætist fik alle

nødvendige oplysninger. I startfasen havde vi ligeledes en lokal

mediekampagne, hvorved forældrene blev opmærksomme på

projektet og kunne henvende sig til egen læge for at få en henvis-

ning. Hjemmesiden www.fitkids.dk med alle relevante oplysninger

til familierne, til lægerne og til diætisterne har været aktiv igennem

hele projektet. 

Af Ellis Tauber-Lassen, klinisk diætist og projektleder 
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Børnefamilier i behandling hos diætister

Inklusionskriterier 

Børn i alderen 6-12 år, der ved besøg hos egen læge/kommu-
nelæge eller sundhedsplejerske karakteriseres som overvægtige
i følge officielle retningslinier herfor. 

BMI≥ 90%-percentil eller 120% overvægtig 

BMI≥ 97%-percentil eller 130% overvægtig

BMI≥ 99%-percentil eller 140% overvægtig

Da projektet er bygget op omkring familiens livsstil, er det vig-
tigt, at alle i familien er parate til at indgå aktivt i projektet.
Familien skal være villig til at investere tid og ressourcer til
fremmøde 10 gange. 

Eksklusionkriterier

■ Børn med differentialdiagnoser, fx Prader Willis-syndrom

■ Børn og unge, som lider af anden form for diætkrævende
lidelse

■ Børnefamilier, hvor barnet og/eller forældrene ikke taler dansk

■ Familier med alkohol- eller stofmisbrug 

■ Familier, der er svært psykosocialt belastet eller har psykiatri-
ske diagnoser



Inklusion eller eksklusion

Det var den praktiserende læges opgave at vurdere, om evt. andre

sygdomme kunne ligge til grund for barnets overvægt samt foretage

en vurdering af barnets og familiens motivation for at deltage i pro-

jektet. Familierne har en egenbetaling på 250 kr. for et helt forløb.

Desværre var der en del familier, der udgik efter første eller andet

besøg. Familier, der efter samtale med diætisten fandt ud af, at de

ikke havde ressourcerne til at gennemføre et forløb og nogle fami-

lier med mange sociale problemer, for hvem maden var det mind-

ste problem, og hvor overvægten var udløst af andre problemer.   

Metode

I projektet lægger vi vægt på, at fokus flyttes fra barnets vægt til

de handlinger, hvert enkelt familiemedlem gør i retning af at få det

overvægtige barn til at tabe sig. Det er en forudsætning, at famili-

erne deltager aktivt og engageret. Ved besøgene hos diætisten

skal hele familien være til stede, fordi det først og fremmest er for-

ældrenes ansvar men også familiens fælles ansvar at ændre livs-

stil. Et ansvar, som vi desværre har set, at forældrene ikke helt

lever op til. 

Forældrenes prioritering af diætistbesøgene - ligesom engagemen-

tet og ansvaret for, hvor meget der bliver spist, om indkøbene er

de rigtige valg, om der er grønt og frugt til madpakken, og hvor

meget slik der skal købes - har ikke været lige højt. Ansvaret for

ændringer i dagligdagen har for en del forældre været lavt priorite-

ret.

Vi lægger vægt på konkrete og realistiske mål for familien, hvor

det først og fremmest er familien selv, der skal komme med ideer

og forslag til, hvilke vaner de kan og vil ændre. Diætisterne bruger

Den Motiverende Samtale i vejledningen for at afdække familiens

barrierer for vægttab, holdninger til mad og til at nå de mål, famili-

en opstiller (1,2). 

Familien får inspiration til at gøre hverdagsmaden til et nemt,

sundt måltid. Diætisten vejleder om en kostændring, der hjælper

familien til at prioritere små, realistiske ændringer væsentligt høje-

re end store massive kostomlægninger. Der fokuseres på motion

for hele familien og lystbetonet bevægelse. Der tages hensyn til

familiens dagligdag, værdier og traditioner, hvor målet er varige

livsstilsændringer. 

Der indgås aftaler med familien om, hvad der skal fokuseres på til

næste besøg; nogle aftaler er skriftlige, andre er mundtlige, og det

er aftaler i en størrelse og et omfang, som familien bestemmer.

Det kan være, at der til næste gang skal smages på to nye grønt-

sager. Det kan være, at familien sammen skal cykle en tur to gan-

ge om ugen. 

Ikke alle aftaler er desværre blevet overholdt, og der er mange for-

skellige undskyldninger. Den overordnede grund er forældrenes

manglende engagement og dermed manglende udførelse af det

aftalte - ofte til stor fortrydelse for børnene. 

For at gøre metoden så ensartet som den nu kan blive med 23

forskellige diætister og 448 individuelle børn, brugte diætisterne i

starten en del tid på at mødes og tale sammen om forløbet. Der

blev udarbejdet en intern manual til alle diætister med alle rele-

vante oplysninger om dataindsamling, hjælpeværktøjer til vejled-

ningen og forslag til materiale til udlevering. 

Der er indtil nu afholdt syv møder, hvor alle diætister har deltaget.

I hele forløbet er der dialog imellem diætisterne og projektlederen

via mail og telefon.

Dataindsamling

Ved hvert besøg hos diætisten måles barnets højde, vægt og

abdominal omkreds. 

I starten og slutningen af forløbet skal familien kostregistrere bar-

nets mad og drikke tre hverdage og en weekend-dag. Dette dan-

ner baggrund for første samtale, som fokuserer på familiens spi-

sevaner og sidste samtale, hvor der fokuseres på fremtidige spise-

vaner.

Kostregistreringen er familiens selvrapporterede mængder i hus-

holdningsmål. Diætisten omsætter dette til beregnelige mængder

ud fra samtalen med familien og med DTU Fødevareinstituttets

billedmateriale fra de landsdækkende kostundersøgelser, der bru-

ges som validitet på mængder.

I starten skal familien udfylde et skema med spørgsmål omkring

familiens vaner og uvaner indenfor mad og motion, barnets for-

hold til mad, motion, venner og skole og hele familiens ”vægthi-

storie”. Nogle af disse spørgsmål gentages i slutningen af forløbet

sammen med evalueringsspørgsmål omkring familiens egen vur-

dering af udbyttet af forløbet.

Tre gange i forløbet udfylder familien et Food Frequency

Questionary (FFQ)- skema, der giver et billede af, hvor ofte

bestemte fødevarer er på menuen. 

Til indsamling af data har vi en fælles database, hvor hver diætist

indtaster data og har adgang til egne data. Projektlederen har

adgang til alle data.

I databasen næringsberegner diætisten kostregistreringsskemaet.

Alle bruger det samme kostberegningsprogram, der er udviklet af

Slankedoktor.dk til projektet og baseret på data fra DTU Føde -

vareinstituttet.
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Resultater

Vi er nu så langt, at lidt over halvdelen af børnefamilierne er igen-

nem et helt forløb. Det har givet mulighed for at se på nogle af

vores data.

Samlet set har børnene ikke tabt sig, når man ser på vægten ale-

ne. Vi har nået målet, at de holder vægten. Når der tages højde

for, at de er vokset og blevet et år ældre, bliver vores resultat helt

flot. Den endelige statistiske udregning laver vi, når alle data er

indsamlet. Hvis vi ser på BMI, er der en reduktion fra 24.2 til

23.1 fra første til sidste besøg. Forældrenes vægt er ikke ændret,

og søskende har vi ikke set på endnu.

Af de FFQ- skemaer, der er udfyldt tre gange i forløbet, ser det ud

til, at familierne bliver bedre til at vælge frugt og grønt undervejs.

Fast food, toastbrød, kager og slik er færre gange på menuen lige-

som smør på brødet. Familierne drikker mindre sukkerholdig

sodavand og saft og mere sukkerfri sodavand og saft. Dem, der i

starten angiver at drikke meget både sød og sukkerfri sodavand,

drikker mindre til slut.

Når børnene bedømmer deres egen fysiske aktivitet, angiver de til

slut, at de er mere fysisk aktive end i starten, og det er mere anstren-

gende fysisk aktivitet. De bruger færre timer foran TV og computer.

Alle familier vurderer effekten af forløbet som positivt, både på

barnets spisevaner og familiens dagligdag, ligesom alle oplever, at

de har fået hjælp, der kan bruges i fremtiden. Igen er det selvrap-

porterede data og på et spørgeskema, der skal afleveres til diæti-

sten, men alligevel positivt.

Fremtid

Til oktober 2008 skal alle familier have gennemført et forløb hos

diætisterne. Derefter kan data bearbejdes og beskrives. Der er

mange data, og det vil tage tid, men i foråret 2009 skulle der ger-

ne foreligge nogle flotte resultater.

Vi har inddraget en følgegruppe med kompetente personer inden

for børn og overvægt, der skal hjælpe med at få vores resultater

frem på den rigtige måde, både i pressen, til relevante organisa-

tioner og politikere. Forhåbentlig kan resultaterne være med til, at

politikkerne ser positivt på diætisters arbejde og fx åbne nogle

døre til en overenskomst med Sygesikringen, ligesom vi ser dette

projekt som vigtigt for det fremtidige samarbejde med landets

praktiserende læger. 

ellis@et-l.dk
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Kompetenceprofil for kliniske diætister

Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD) vedtog i efteråret

2007, at der skulle udarbejdes en kompetenceprofil for kli-

niske diætister i Danmark. Dette i kraft af, at kliniske

diætister hører under autorisationsloven, og det derfor er

vigtigt, at de lever op til forventningen om faglig kompeten-

ce. Desuden kan en kompetenceprofil være med til at tyde-

liggøre kliniske diætisters arbejde som samfundsmæssig

indsats. Vi blev i sammenhæng hermed tilbudt at blive

koblet på dette projekt i forbindelse med vores bachelorpro-

jekt, og artiklen er en kort beskrivelse her af. 

Projektgruppen

FaKD nedsatte til udarbejdelsen af kompetenceprofilen en pro-

jektgruppe bestående af en projektansvarlig, repræsentanter fra

forskellige uddannelsesinstitutioner, herunder studerende (os) og

repræsentanter fra praksis. 

Hensigten med projektgruppens kompetenceprofil for kliniske diæti-

ster er, at den skal kunne medvirke til at tydeliggøre kliniske diæti-

sters kompetencer i forhold til andre sundhedsfaglige grupper samt

benyttes som planlægningsgrundlag for videreuddannelse.

Derudover skal den fungere som værktøj til kontinuerlig kompeten-

ceudvikling og desuden være med til at sætte standard for den klini-

ske diætists kompetencer. Dermed kan den benyttes til at synliggø-

re, hvad patient/borger kan forvente af den kliniske diætists ydelser.

Vores ’projekt’

Vi blev ikke pålagt en specifik indgangsvinkel til vores bachelor-

projekt og havde derfor frie tøjler. Efter utallige brainstorms og idé-

er på tegnebrættet faldt valget på at undersøge en teori, som kun-

ne danne grundlag for en kompetenceprofil. 

Arbejdet med vores bachelorprojekt startede inden, FaKDs projekt

var igangsat, og vores valg af teori viste sig senere i forløbet ikke

at kunne inddrages direkte i projektgruppens arbejde. Det blev i

stedet intentionen, at bachelorprojektet kunne benyttes som værk-

tøj eller inspiration til projektgruppens udarbejdelse af en kompe-

tenceprofil for kliniske diætister.

Teorien, som bachelorprojektet primært bygger på, er udarbejdet

af Bente Høy, MPH, ph.d. og sundhedsfaglig konsulent, i samar-

bejde med Sundhedsstyrelsen og beskriver en kompetenceprofil-

model, der angiver de professionskompetencer, man som sund-

hedsprofessionel bør være i besiddelse af.

Kompetenceprofilmodellen er beskrevet i en rapport udarbejdet til

sygeplejersker. I rapporten er beskrevet en kompetenceprofil, der

angiver de kompetencer, en nyuddannet sygeplejerske bør besid-

de for at få autorisation som sygeplejerske (1). 

Bente Høys kompetenceprofilmodel er en model, som bygger på

en antagelse om, at sundhedsprofessionel kompetence er legiti-

meret af et samfundsmæssigt ansvar. De tre kernekompetencer i

modellen, defineret som fagteoretisk, praksis- og erhvervskompe-

tence, er et udtryk for forskellige strukturelle træk ved sundheds-

professionel kompetence, forstået som de værdier, motiver og

ansvar, der ligger til grund for handling (2). Se figur 1.

I forlængelse heraf kom bachelorprojektet til at tage udgangs-

punkt i spørgsmålene: Kan professionskompetencerne i Bente

Høys kompetenceprofilmodel genfindes hos kliniske diætister?

Hvorledes kan modellen endvidere anvendes i udarbejdelsen af

en kompetenceprofil til kliniske diætister?

Bachelorprojektets spørgsmål blev besvaret vha. en teoristyret

analyse af datamateriale indsamlet hos kliniske diætister fra prak-

Af Ida Hallstrøm Abildgaard og Sille Bøgesgaard Milberg, kliniske diætister, p.t. på barsel
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sis. Datamaterialet består af bånding samt transskription af vejled-

ningssituationer, da disse repræsenterer en stor del af kliniske

diætisters arbejde.

Inden dataindsamlingen blev påbegyndt, modtog 34 kliniske

diætister i Region Midtjylland et brev via e-mail, hvori der blev

redegjort for intentionerne med bachelorprojektet. Fem diætister

indvilligede i at deltage, hvoraf en måtte aflyse pga. sygdom.

Patienternes deltagelse var naturligvis frivillig. Alle adspurgte pati-

enter indvilligede i at deltage.

I alt 10 vejledningssituationer blev observeret, båndet og trans-

skriberet. 

Det blev fundet nødvendigt at fortolke kompetenceformerne i

Bente Høys kompetenceprofilmodel i et klinisk diætists perspektiv,

inden analysen kunne foretages. Transskriptionerne af de 10 for-

skellige vejledninger blev herefter analyseret enkeltvis med fokus

på at genfinde de tre kompetenceformer og eksemplificere disse.

Dette vha. af at se på den kliniske diætists fremgangsmåde, det

sagte i vejledningssituationen, og deraf hvilken kompetenceform,

der kunne ligge bag dette.

Det blev fundet muligt at genfinde modellens professionskompe-

tencer hos kliniske diætister. Egen tolkning af opgavens teori samt

et snævert analysegrundlag kan dog have medvirket til et mindre

validt resultat.

Endvidere vurderedes kompetenceprofilmodellen anvendelig som

grundlag for en kompetenceprofil for kliniske diætister. Men i

overensstemmelse med projektgruppens mål for en kompetence-

profil ansås modellen ikke for ideel.

Niveauinddeling af kompetencer

I tråd med projektgruppens ønske om at udarbejde en kompeten-

ceprofil, der kan benyttes som værktøj til kompetenceudvikling,

har inddeling af kompetencer i niveauer efter grad af færdigheder

været et emne, der har fyldt meget i projektgruppens arbejde.

Vi valgte derfor ligeledes at inddrage dette i bachelorprojektet.

Dette kom til at fremgå som opgavens sekundære teori,

Dreyfusmodellen.

Denne model er udarbejdet af Stuart og Hubert Dreyfus og beskri-

ver fem færdighedsniveauer; novice, avanceret nybegynder, kom-

petent, kyndig og ekspert (3). Se figur II.

Dreyfusmodellen beskriver en udvikling fra novice til ekspert, som

er karakteriseret af en udvikling fra at være afstandtagende obser-

vatør, der ser situationen som en samling af dele og er tvunget til

at stole på abstrakte begreber, til at være en engageret udøver,

der er i stand til at se situationen i sin helhed og udpege det rele-

vante på baggrund af konkret erfaring (4).
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Figur I Kompetenceprofilmodel (1)

Figur II De fem kompetenceniveauer (4)



Efter at have gennemgået denne teori og diskuteret den i lyset af

arbejdet med en kompetenceprofil, kunne vi konkludere, at

niveauindeling er en vigtig brik i kompetencearbejdet. Specielt når

man arbejder med kompetenceudvikling. Her giver niveauopde-

ling mulighed for målbevidst at søge at bevæge sig op ad ”kom-

petencetrappen”. 

Stof til eftertanke

Efter sidste punktum var sat i bachelorprojektet, var det tid til at

reflektere over vores projekt samt arbejdsproces. Vi måtte sande,

at stadig mange spørgsmål stod ubesvarede. Især ét spørgsmål

syntes at være svært at besvare: Hvad kunne vores bachelorpro-

jekt bruges til i praksis, når vi nu havde konkluderet, at teorien

ikke var ideel i forhold til projektgruppens arbejde?

Vi fandt frem til, at selve arbejdet med både den primære og

sekundære teori var efterfulgt af mange tanker og diskussioner,

som i sig selv er en stor del af bachelorprojektet. 

Det er netop denne reflekterende del af vores bachelorprojekt,

som projektgruppen kunne anvende som inspiration i udarbejdel-

sen af en kompetenceprofil, som netop er færdiggjort.

Afsluttende vil vi takke for et godt samarbejde med de øvrige

repræsentanter i projektgruppen, herunder vores vejleder Anne

Marie Beck, og de kliniske diætister, der havde mulighed for at

stå til rådighed for vores dataindsamling.

Bachelorprojektet samt dertilhørende datamateriale kan lånes på

VIA University College, Ernæring og Sundhedsuddannelsen.

ida_ha@hotmail.com

sillebogesgaard@hotmail.com 
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FAGLIG Kompetenceprofil

Som nævnt i flere nyhedsbreve er arbejdet med faglig kompetenceprofil afsluttet i denne omgang. Et stort arbejde er udført af Annette

Saaek, Anne Marie Beck, Ida Hallstrøm Abildgaard, Jette Lind Thomsen Fabricius, Karen Søndergaard, Ketty Honoré, Line Rosgaard,

Mette Merlin Husted, Sille Bøgesgaard Milberg, Sisse M. Hørup Larsen og Tina Munk. Udkastet til kompetenceprofil har været præsente-

ret ved Årsmøde for Kliniske Diætister i januar 2008, hvor der bl.a. var mulighed for at melde sig til en høringsgruppe. På baggrund af

kommentarerne fra hhv. Årsmødet og høringsgruppen (Heidi Niemeier Hansen, Helle Marie Povlsen, Karin Kok og Pia Møbius) er mate-

rialet færdiggjort i maj 2008 og er nu lagt på vores hjemmeside, medlemssitet. Materialet er også sendt til Sundhedsstyrelsen.

Arbejdsgruppen håber meget, at alle der har lyst, vil sende kommentarer til FaKD om materialets brugbarhed i praksis med henblik på

en evt. senere opdatering og udbygning.
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Hvad er der gluten i? Må jeg godt bage almindeligt brød til

os andre samtidig med, at jeg bager glutenfrit brød til mit

barn? Hvad er stivelse? Hvor køber jeg glutenfri mel? Hvad

gør vi, når mit barn skal spise ude? Kan vi rejse på ferie?

Hvordan fortæller jeg andre om mit barns behov?

Måske genkender I, der vejleder patien-

ter med cøliaki nogle af disse spørgsmål.

Og måske især når der er tale om helt

nydiagnosticerede, og som er så heldige

at kunne komme til vejledning hurtigt

efter diagnosen, hvor kaos er total.

Sådan havde jeg det, da jeg i 2001

efter seks ugers indlæggelse med min

dengang 18 måneder gamle datter endelig fik diagnosen cøliaki.

Seks uger med vægtkontrol, blodprøver i hobetal, tests og fine

resultater på alt det, hun ikke fejlede – så som cystisk fibrose,

anoreksi, allergier og forkælelse af en næsten efternøler. Det tester

man ved at blive observeret af en sygeplejerske (altså en kollega!),

mens man spiser sammen med sit barn – er det mor eller barn,

der bestemmer, om der bliver spist mad? Ufatteligt ydmygende!

Til diætist

Fyldt op af spørgsmål om en dengang for mig fuldstændigt uvirke-

lig og mystisk sygdom sendes jeg til diætist og forventer svar på

alle spørgsmål. Dette bliver ikke indfriet; diætisten har enten for

lidt viden om sygdommen og diæten, eller jeg har for store for-

ventninger, og jeg er i krise.

Da min anden datter halvandet år senere også får diagnosen, er jeg

til gengæld godt rustet til at tage alle udfordringerne op. Jeg kender

nu sygdommen og diætprincipperne, har udviklet en god bageteknik

og fundet ud af, hvem der er mine ressourcepersoner og ved, hvad

jeg skal gøre i forskellige situationer - jeg har fået erfaring. Og skulle

min søn også gå hen og udvikle cøliaki, vil jeg da blive ærgerlig, men

ikke overrasket og måske endda glæde mig over, at han er rask!

Raske børn på diæt

Mine børn er nemlig fuldstændigt raske, når de følger diæten - og

det gør de jo. Indtil videre. For de få gange de ved et uheld har

fået gluten, ganske lidt, har reaktionen ikke været til at tage fejl af:

Voldsomme mavekramper, opkastninger og diarré. Og det bryder

de sig ikke om; det er ikke rart. Så derfor overholder de deres

diæt. For den lille på nu otte år er det ikke så svært at styre. Hun

kan ikke huske, hun har spist andet end glutenfri mad. Der er en

masse planlægning, men sådan er det jo bare. Jeg har observeret

- det gør man som gammel sygeplejerske - holder øje med afvigel-

ser og symptomer (stakkels børn!) - at den store på snart 15 år er

begyndt at ”undvære” glutenfri mad i sociale sammenhænge. 

- Jeg tager bare et stykke frugt, siger hun.  Som en god mor må

man jo så tænke: Er det, fordi hun er teenager og ikke ønsker at

skille sig ud fra sine kammerater, eller er det, fordi jeg er kommet

ud af den perfekte husmoderrolle, der indebærer gentagne

afprøvninger af nye glutenfri opskrifter, eller er der måske bare for

meget fiberHUSK over maden og for lidt fastfood? Og jeg tænker:

Hvad nu hvis hun opdager, at hun ikke får symptomer, hvis hun

her i teenage-alderen laver diætbrud? Hvad sker der alligevel med

optagelsen af næringsstoffer i tarmen? Hvad kan jeg som mor

gøre for at støtte hende i fortsat at leve glutenfrit? Hvad kan man

som diætist gøre? Skal man gøre noget?

Studier

Ljungman et al foretog et follow-up studie af 47 teenagere med

cøliaki (1). Formålet med undersøgelsen var at klarlægge teenage-

res helbred, viden om sygdommen, selvtillid og compliance. Man

fandt ingen forskel mellem kontrolgruppen og gruppen af cøliake-

Af Lene Ommel, sygeplejerske og klinisk diætist, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Silkeborg sygehus
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Børn og unge med cøliaki 
- diætbehandling og compliance

Lene Ommel 

2008: Klinisk diætist på Regionshospitalet Hammel

Neurocenter og Silkeborg sygehus

2005: Klinisk diætist på Vejle sygehus

2004: Uddannet klinisk diætist fra JCVU 

1993-2003: Sygeplejerske på Universitetshospitalerne

Odense og Skejby

1993: Uddannet sygeplejerske fra Odense Sygeplejeskole

Nogle af studierne fra artiklen er uddrag fra afsluttende opga-

ve på diætiststudiet 2004. Opgaven blev lavet sammen med

sygeplejerske og klinisk diætist Lene Uldall.



re mht. selvtillid, vurdering af helbred, fysik, sociale aktiviteter og

forhold til skolen. 87% havde et godt kendskab til deres sygdom

og følte sig godt informeret. God compliance blev vurderet til 81%

inklusiv 16 teenagere ud af 25, som indtog glutenholdig mad ved

en fejl under én gang om måneden. Undersøgelsen viste endvide-

re, at compliance blev dårligere, når teenageren var i skole eller

hos kammerater. Piger havde bedre compliance end drenge, og

yngre teenageres compliance var bedre end hos ældre teenagere.

77% oplevede glutenfri diæt (GFD) som besværlig.

Meyer et al lavede en kohorteundersøgelse af 123 teenagere med

cøliaki. Formålet med studiet var at måle deres compliance af

GFD samt relatere den til helbred, serologi og biopsi (2).

Man fandt, at 65% af teenagere fulgte en GFD, ca. 24% indtog

ca. 15 g gluten/dag, og ca. 11% indtog af og til 0,06-2 g glu-

ten/dag. De levnedsmidler, der oftest blev indtaget indeholdende

gluten var specielt brød og kager, og blev med fuldt overlæg indta-

get for at kunne deltage i sociale aktiviteter.

Patienter på glutenholdig kost havde flere symptomer, hvorimod

der ingen forskel var på symptomer hos dem, der fulgte en delvis

GFD og dem, der fulgte en GFD. Serologien viste høj IgG og IgA

AGA (gliadin-antistoffer fra hhv. serøse overflader og et produkt fra

sekundær immunrespons) hos patienter, der ikke fulgte GFD,

lavere værdier hos patienter, der fulgte GFD, og de laveste værdier

fandt man hos dem, der fulgte en delvis GFD. Biopsierne på de

ikke compliante patienter viste alle tegn på læsion i tyndtarmsmu-

cosaen, og 10 ud af 14 biopsier fra patienter, der fulgte en delvis

GFD, var normale.

Et studie lavet af Anson et al gik ud på at undersøge, hvordan for-

ældre med børn op til 18 år med cøliaki håndterede det faktum,

at deres børn var syge (3). 28% af børnene blev kategoriseret

som ikke compliante, og 70% som compliante.

Man fandt, at forældrene til de compliante børn var bedre uddan-

nede, og man fandt også en bedre social status. Den elementære

viden om sygdomsårsagen, -mekanismen og -lokalitet var ens i

begge forældregrupper. Dog havde forældre til de compliante børn

en bedre forståelse og var bedre på det praktiske område til at

udpege glutenfri produkter. De compliante børns forældre var,

modsat de andre, ikke så bekymrede for det generelle almene

helbred, men frygtede derimod de langsigtede konsekvenser af

ubehandlet cøliaki. En stor del af forældrene til de compliante

børn syntes, det var nemt at få deres børn til at overholde en

GFD.

Högberg et al undersøgte vha. spørgeskema og serologiske målin-

ger, om unge voksne, som var diagnosticerede før fire-års-alderen,

var mere compliante til GFD end dem, der var diagnosticerede

efter fire-års-alderen (4). Man fandt, at mindst 80% af de cøliake-

re, der var diagnosticerede før det fyldte fjerde år, var compliante,

hvorimod det kun var 36% af de cøliakere, der var diagnosticeret

efter fire-års-alderen, der fulgte en GFD.
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■ I Sverige kan man på nogle restauranter bestille glutenfrie

menuer. Fx har McDonald’s siden 1991 serveret glutenfrie

burgers.

■ I Italien får en cøliaker gratis glutenfrie produkter livslangt.

I Danmark skal en cøliaker hvert år søge om tilskud til mer-

udgifter.



I et follow-up studie lavet af Fabiani et al undersøgte man, om der

var forskel på compliance hos teenagere, der fik diagnosen ved

en screening i forhold til teenagere, der var diagnosticeret pga.

symptomer (5). Man kunne her konstatere, at efter fem år var

compliance hos de screen-diagnosticerede patienter dårligere end

hos de  symptom-diagnosticerede cøliakere. Fem ud af 22 af de

screen-diagnosticerede patienter overholdte GFD, hvorimod 15 ud

af 22 symptom-diagnosticerede patienter overholdt GFD. Fem af de

screen-diagnosticerede patienter var helt holdt op med at følge GFD.

Sammenfatning

Man kan ud fra ovenstående studier konkludere, at compliance i

forhold til GFD ikke er fantastisk god, når man ekskluderer de

teenagere, der en gang imellem spiser glutenholdig mad. Piger er

mere compliante end drenge, cøliakere der er diagnosticerede før

fire-års-alderen er mere compliante end dem, der er diagnostice-

rede senere i livet. Ligeledes er cøliakere, der er diagnosticeret

efter symptomer, mere compliante end cøliakere diagnosticeret

ved screening. Compliance påvirkes i skolen og i det sociale liv.

Endelig har social status, uddannelse samt forståelse og praktiske

færdigheder hos forældre til børn med cøliaki en betydning for

compliance.

Overfører jeg det til min situation, er det så ikke helt skidt: Jeg har

piger med cøliaki – bedre compliance; de er begge diagnosticere-

de pga. symptomer – bedre compliance. Jeg vil mene, jeg kan

rangere i den gode ende af den sociale rangstige (og nu taler vi

ikke om min løn men om min uddannelse, viden og praktiske fær-

digheder) – bedre compliance, og jeg har rigtigt gode chancer for,

at den yngste af pigerne vil bevare en god compliance pga. diag-

nosetidspunktet. Og hvis jeg så holder den ældste hjemme fra

skole og sociale aktiviteter, så hun ikke fristes, så er den hjem-

me… Men på den anden side så kan hun jo være en af dem,

som ikke får symptomer eller påvirkede serologiske værdier og en

normal tarmbiopsi, hvis hun nu skulle gå hen og lave diætbrud.

Hvem ved?

Screening

På Odense Universitetshospital er nogle læger i gang med at

screene børn på 8-9 år for cøliaki. Et af formålene med forsøget er

at undersøge, hvor mange cøliakere i Danmark, der er udiagnosti-

cerede pga. svage eller asymptomatiske klager. Foreløbige resulta-

ter viser en noget hyppigere forekomst af cøliaki, end der ses i

dag. Vi hører med sikkerhed meget mere, når studiet er færdigt. 

Diætvejledning

Hvis så mange flere børn – og måske senere flere folk generelt -

bliver diagnosticeret med cøliaki, vil vi som diætister få flere cølia-

kere til vejledning. Det vil give os mere erfaring og mere fornem-

melse for, hvad det er, der specielt skal fokuseres på i den givne

vejledningssituation. Det er min erfaring fra mig selv, mit frivillige

arbejde som kontaktperson og som konsulent i Dansk Cøliaki

Forening (DCF), at selve det at få hverdagen til at fungere og fin-

de mad til alle måltider, der også er lødig, fylder rigtig meget i star-

ten. Som cøliaker kan du ikke bare gå efter maks. 5% i køledi-

sken, og du skal være på forkant med diverse aktiviteter, som

kræver indtag af mad.

Når vi så fra studier ved, at compliance af GFD hos patienter med

screen-diagnosticeret cøliaki ikke er ret god, vil det være en ekstra

udfordring for os at motivere til overholdelse af GFD hos denne

gruppe patienter. For ikke at nævne den nye trend, der går på at

være kernesund og spise speltboller uden gluten! Der ligger virke-

ligt et stort arbejde i at formidle forskellen på at følge GFD pga.

overbevisning og følge diæten af nødvendighed.

De emner, jeg hører, der er vigtige for nydiagnosticerede cøliakere

er

■ indkøbsmuligheder, lokalt og via internettet

■ hvad er gluten, hvor findes gluten, hvad gør det ved mig

■ mærkningsregler og læsning af varedeklarationer

■ økonomi og tilskudsregler

■ information om DCF, bageskoler og kontaktpersonordning

■ fremvisning af glutenfri produkter.

Ny bagebog

DCF har netop udgivet en ny bagebog ”Glutenfri året rundt – til

børn og unge”. Bogen er skrevet af undertegnede sammen med

Lone Rysgaard, en anden mor til børn med cøliaki. Bagebogen er

først og fremmest skrevet ud fra de erfaringer, vi hver især har

gjort os gennem de år, vores børn har haft cøliaki. Dvs. opskrifter-

ne er glutenfrie, men der er lagt vægt på, at man sagtens kan

bruge færdigproducerede produkter, fx pesto, når blot man gen-

nem varedeklarationen sikrer sig, at produktet tåles.

Bogen indeholder 120 opskrifter, alle illustreret med billede, og er

delt op i temaer. Der bydes på brunch, picnic, fødselsdagsfest,

fastfood, bålmad, mellemmåltider, højtider, madpakker og fest for

de store. Nogle af opskrifterne er suppleret med tips til at gøre ret-
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Der er ca. 5000 diagnosticerede cøliakere i Danmark.

Man regner med, at ca. 50.000 har sygdommen uden at vide det.

10-15% af førstegradsslægtninge til cøliakere har subklinisk

cøliaki. 5-10% af børn med type 1 diabetes har også cøliaki.



ten mindre fed eller mere grov. Som et ekstra krydderi er børneci-

tater strøet rundt omkring i bogen.

Bagebogen har endvidere 35 siders indledende afsnit, hvor læse-

ren får en god grundviden om cøliaki, lidt om diabetes og cøliaki,

forhandlerliste, gode råd til glutenfri bagning, et opslagsværk om

specielle ingredienser samt generelle huskeregler. De otte kostråd

bliver gennemgået, og der gives forslag til implementering af disse

i forhold til GFD. Endvidere er der tips og ideer til forældre i for-

hold til at få hverdagen til at fungere, når man har børn med

cøliaki. Det være sig i forhold til skole, kammerater, fester og rej-

ser. Der er således også forslag til breve til institutioner.

I de indledende afsnit fortælles også en lille historie om Oskar,

som har ondt i maven og kommer til lægen. Her får han af vide,

at han har cøliaki, og vi følger ham på vej mod en rask hverdag

på GFD. Historien er illustreret med tegninger og fortælles på bør-

nevenlige rim. Historien er endvidere trykt i en særskilt dixiebog.

Diætister får via brev efter sommerferien tilbud om at modtage et

gratis eksemplar af begge bøger.

”Glutenfri året rundt – til børn og unge” koster 199 kr. for med-

lemmer af DCF og 249 kr. for ikke-medlemmer plus porto.

”Oskar har ondt i maven” koster 20 kr. plus porto. 

Bøgerne kan købes ved henvendelse til DCF - www.coeliaki.dk.

malhop@sc.aaa.dk
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Få mere at vide

ResultatForbedret ernæringsstatus

� Direkte levering

� Telefonisk rådgivning

� Personlig opfølgning

Nutricia Direkte 
følger sonde-
ernærede patienter
hjem med



Fresubin® energy DRINK
Fresubin® energy fibre DRINK
Fresubin® protein energy DRINK

EasyBottle:
Ny flaske med flade sider

Samme velsmagende
indhold

Brugervenlig:
• Nem at åbne
• Kan stables
• Tilpasset den ældre bruger
• Testvinder*

* Meyer-Hentschel instituttet



9. Nordiske Ernærings-
kongres 2008

TILLYKKE til nye diætister

Kongressen blev for anden gang afholdt i Danmark, denne

gang i København. 

Satellitsymposiet i Center for Sundhed og Samfund havde fokus

på kalcium og kropssammensætning i relation til fedt og knogler

om formiddagen, og om eftermiddagen var der fokus på evidens-

baserede rekommandationer for proteinindtag i relation til optimal

sundhed. Mandag til onsdag foregik kongressen i de historiske

bygninger Øksnehallen på Vesterbro med mange spændende

indlæg og foredrag. Særligt spændende var et indlæg af Marion

Nestlé fra New York University om ”bæredygtig ernæring også i

fremtiden?”.

Der var desuden over alle tre dage et stort udvalg af flotte

posters, og flere firmaer var repræsenterede. Alt i alt nogle inter-

essante, tankevækkende og oplevelsesrige dage med god mulig-

hed for at møde diætistkollegaer fra Danmark og udlandet.

Linda Trae, klinisk diætist, Psykiatrisk Center Rigshospitalet,

Anoreksi Klinikken afsnit 8741, har skrevet et fyldigt og fint refe-

rat fra dagene. Ved en beklagelig fejl blev et foreløbigt udkast

udsendt til alle diætister pr. mail før sommerferien. Det endelige

referat kan findes på FaKDs hjemmeside (medlemssitet).

Dimmiteret fra Ankerhus

Bagerst fra venstre:

Rikke Nestor, Inge Hummelshøj Hansen, Janne Ferré Jensen

Forrest fra venstre:

Diana Kaiser, Marianne Christensen, Rikke Jørgensen og

Malene Lyngesen

Jane Jessen deltog desværre ikke i dimissionen.

Dimmiteret fra Suhr's

Øverst fra venstre:
Louise Lindkvist Pedersen
Lærke Pinstrup Lidegaard
Dorthe Gregersen Lindschouw

Nederst fra venstre:
Grith Møller Poulsen
Indzi Ajazovski
Camilla Banke Nielsen
Mie Maria Nielsen

Ikke med på billedet: Karina
Bakøy Engblom Danmark,
Kim Skov Ustrup og Stina
Maria Hansen
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Sundhedskartellet og Kommunernes Landsforening, hhv.

Danske Regioner, har indgået forlig (ny overenskomst) oven-

på godt otte ugers strejke. Medlemmer af Foreningen af

Kliniske Diætister har ikke været omfattet af strejken og

har derfor under strejken arbejdet på sædvanlig vis. 

Overenskomst med Kommunernes Landsforening (KL)

Forliget mellem Sundhedskartellet og KL indebærer, at eksisterende

aftaler og overenskomster fornys. Der har hidtil ikke været nogen

overenskomst med KL for kliniske diætister, og det fremgår ikke af

forligsteksten, at resultatet mellem Sundhedskartellet og KL omfatter

kliniske diætister. FaKD forhandler gerne løn for vores medlemmer.

Danske Regioner

Danske Regioner har valgt at videreføre Amtsrådsforeningens over-

enskomster. Det betyder, at løn- og arbejdsforhold for kliniske diæti-

ster i regionerne fortsat er reguleret af overenskomsten med Kost- og

Ernæringsforbundet. Der er i overenskomstresultatet intet, der sær-

ligt giver kliniske diætister en lønforbedring, og dette betyder, at

hverken diætister i eller udenfor Kost & Ernæringsforbundet får det

løntrinsløft, som de øvrige faggrupper får, men vi får selvfølgelig de

generelle lønstigninger mv. som alle andre.

FaKD holder sig løbende orienteret og arbejder fortsat for en bedre

løsning for vores medlemmer.

Mulighed for lokal lønforhandling

Og husk - disse lønresultater omhandler kun de overordnede for-

hold. Der er stadig mulighed for at forhandle lokalt. Her er FaKD klar

til at bistå med rådgivning og assistance, hvad enten det gælder

ansatte i regioner eller kommuner. Desuden yder vi samme rådgiv-

ning og assistance ved nyansættelser. 

Vi hjælper derudover også gerne med rådgivning omkring barsel,

afskedigelser, pension, ansættelse i private firmaer og meget andet,

så husk at ringe til sekretariatet, hvis du har brug for at vende et

problem.

Spørgsmål til overenskomsten besvares af Henrik Karl Nielsen eller

Pernille Olsen på tlf. 33 32 00 39 eller post@diaetist.dk.

De indgåede aftaler mellem Sundhedskartellet og Danske

Regioner og Sundhedskartellet og KL kan findes på FaKDs

hjemmeside for medlemmer på diaetist.dk.
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Om overenskomstfornyelsen 2008

Region Syddanmark 

Regionsformand: Helene Andresen

Regionsnæstformand: - 

Næste regionsmøde er den 29. sept. kl. 15 på Kolding Sygehus.

Region Hovedstaden 

Regionsformand: Dorthe Lindshau

Regionsnæstformand: Camilla Nielsen

Næste regionsmøde er den 18. sept. Tid og sted følger.

Region Nordjylland 

Regionsformand: Lonneke Hjermitslev

Regionsnæstformand: Janne Møller 

Næste regionsmøde er den 13. nov. kl. 15. Sted følger.

Region Midtjylland

Regionsformand: -

Regionsnæstformand: -

Dato, tid og sted for næste regionsmøde følger. 

Region Sjælland

Regionsformand: -

Regionsnæstformand: -

Næste regionsmøde er den 9. okt. Tid og sted følger.

Regionsstatus
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Redaktionsudvalg: Næstformand Anne

Marie Beck

Forretningsudvalg: Formand Ginny

Rhodes og kasserer Line Rosgaard

Kristensen

PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og

næstformand Anne Marie Beck

Hjemmesideudvalg: Formand Ginny

Rhodes og Mette Pedersen

Uddannelsesudvalg: Helene Andresen

Medlemsudvalg: Lone Bjerregaard

Fagligt udvalg: Dorthe Wiuf Nielsen og

Kirsten Petersen

Nordisk Dietistforening/Nordic Dietetic

Association: Formand Helle Skandorff

Vestergård. Suppleant Ulla Finne

Rasmussen

27. – 30. august:
10th International Congress of Behavioral Medicine, Tokyo, Japan (www.icbm2008.jp)

3. september:
Konference: Strategisk forskning – perspektiver for sundhed, fødevarer og vælfærd, kl. 9.00 – 16.30 i
Landstingssalen, Christiansborg – tilmelding senest den 22. august til mehg@fi.dk med oplysning om
navn, titel, institution og e-mailadresse 

9. – 14. september:
EURRECA Course: From Requirements to Recommendations and Policies, Warszawa, Polen 
(www.eurreca.org)

13. – 16. september:
30th ESPEN Congress, Firenze, Italien (www.espen.org)

24. – 27. september:
8th International Conference of Food Physicists, Plovdiv, Bulgarien (www.icfp2008.uni-plovdiv.bg)

25. – 26. september:
Danish Meat Association: Videnskabeligt orienteringsmøde kl. 10 – 15 på Axelborg, Axeltorv 3, 8. sal,
1609 København V, seneste tilmelding den 19. september til www.diaetistforum.dk – (samme program
begge dage)

1. – 3. oktober:
1st International Symposium on Minerals & Dairy Products, Saint-Malo, Frankrig (www.inra.fr/mdp2008

3. – 7. oktober:
The Obesity Society´s 2008 Annual Scientific Meeting – NAASO, Phoenix, Arizona, USA (www.naaso.org)

6. – 8. oktober:
International Society on Nutrigenetics/Nutrigenomics Congress i Genève (www.symporg.com)

8. oktober:
Symposium on Whole grains and Health, kl. 9.00-17.00, 
Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, København  (www.helgawholegrain.org) 
- deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig til helga@cancer.dk, senest 18. august

9. – 11. oktober:
5th European Youth Heart Study Symposium: Children, Physical Activity & Nutrition, Selfoss, Island
(www.congress.is/EYHS2008)

23. – 24. oktober:
Obesity - origins, consequences and treatment, Umeå, Sverige (www.svls.se/berzelius/5776.cs)

14. – 15. november:

Årsmøde i Dansk Selskab for Adipositasforskning, kursuscenter Bautahøj ved Kulhuse, Sjælland

(www.dsaf.dk)

3. – 7. december:
IOF World Congress on Osteoporosis, Bangkok, Thailand (www.iofbonehealth.org/wco/2008.html)
2009

5. – 6. maj:
17th European Congress on Obesity: Prevention of Weight (re)gain, Amsterdam (www.diogenes-eu.org)

3. – 5. juni:
3rd Joint Trans-Atlantic Fisheries Technology Conference: Technology for Healthy and Safe Seafood,
København, Moltkes Palace

16. – 21. august:
55th  International congress of meat science and technology “Meat – muscle, manufacturing and
meals”, København (www.ICoMST2009.dk)

Møde- og kongreskalender 2008/2009

Temaet i næste nummer 
af Diætisten er “Diætister i 
kommunerne”



Nestlé HealthCare Nutrition
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
Tlf. 3546 0123
Fax 3546 0234

www.novartisnutrition.dk

Maksimal energi 
i hver mundfuld

 
appetit og stort behov: 
•  Ekstra energitæt – giver 33% mere energi end lignende ernæringsdrikke 
•  
• Velsmagende med 4 varianter baseret på Filtrarom-teknologi 
• Økonomisk i forhold til pris pr. kcal 

Abrikos Jordbær Mild vanille Skovbær


