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Ginny Rhodes
Formand

Sæt nu fokus på handling – tak!

Diætisten er denne gang tænkt som en

Kunne alle bare blive enige om, at viden og færdigheder faktisk er

opfølgning på vores februarblad, hvor

gået tabt, og at disse på en eller anden måde skal genfindes, var

flere parter gav et bud på, hvor sund-

vi nået langt! Og for ernæringsprofessionelle, der dagligt ser en

hedsvæsenet er på vej hen i fremtiden.

overflod af diabetes, overvægt og meget andet relateret til mangel-

Artiklerne sidst gav udtryk for, at der er

fuld - eller fejlernæring, er det ved at være en fornærmelse stadig

kommet anderledes fokus på, hvor vig-

at skulle lægge øre til al den snakken udenom, når vi nu sidder

tig ernæring er. For raske som syge.

med viden, der kan være med til at rette op på mange af de

Og det kan vi naturligvis kun glæde os

ernæringsrelaterede problemer, vi har i Danmark.

over, om end vi mangler at se flere
handlinger i hverdagen.
Derfor har vi valgt at følge op denne gang med nogle konkrete

Det koster dyrt at lade stå til – både på den ene og den anden
måde.

eksempler på, hvordan fokus kan sættes på ernæring, både i det
små og på det mere overordnede plan.

Rent økonomisk ved vi allerede godt, at en stigning i antallet af fx

Til inspiration. Til kopiering. Til handling.

diabetikere eller overvægtige har en indflydelse på samfundsudgifterne i negativ retning. Vi ved også en hel del om, hvad vi kunne

Allerede her kan man mene, at vi skal blande os uden om. At vi

gøre for at undgå, at udgifterne stiger. Det er muligt, at riget fattes

som statens forlængede arm er med til at sygeliggøre, så borgeren

penge for tiden og at alt, der kunne tolkes som en omkostning,

vænner sig til at være svag og skal/vil hjælpes. Vores ønsker om at

(såsom tilskud til diætist eller at lade diætisterne udskrive ernæ-

indrette samfundet, så alle kan få den rette ernæring, går bare ud

ringsrecepter), derfor er lagt i mølposen, selv om det på sigt ville

på at hjælpe os selv til kunder i butikken. Så borgerens megen

gavne samfundsøkonomien. Det er ikke engang som at tisse i

søgen efter hjælp er noget, vi selv har kreeret. Det er unødvendigt,

bukserne (det luner som bekendt kun kortvarigt og så....), det er

og samfundet har ikke råd.

snarere som ikke at ville tage bukserne på, og i øvrigt lade samfundsøkonomien klare sig selv!

Men jeg møder omvendt mange, der påpeger, at en af årsagerne
til den megen søgen efter hjælp skyldes tab af viden. Viden om

Men den manglende fokus på at få den rette ernæring på banen

hvilke madvarer, der er gode at indtage, og viden om, hvordan

går i virkeligheden også ud over den enkelte. Dårligt liv, dårlig livs-

pokker de skal tilberedes for at blive interessante at sætte tænder-

kvalitet, skæv balance mellem rig og fattig, rask og syg. Når jeg

ne i. Desuden bruger befolkningen stadig hellere penge på en dyr

læser artiklerne her i bladet, så hæfter jeg mig ved ønsket om at

bil end på madvarer, hvorfor? Forældre kan ikke længere pr. defi-

give madglæde og gode smagsoplevelser, hensyntagen til madkul-

nition lave mad, og derfor kan deres børn heller ikke. Folkeskolen

tur, alder og tilgang, ja selv en løsning på hjemkundskabstimerne

forsømmer en unik mulighed for at gøre noget ved dette problem.

kan findes her. En mangfoldighed af viden og gode tiltag fra den

Man søger i stedet for viden her og der på nettet, køber slankebø-

virkelige verden, der netop sigter på at give den enkelte et bedre

ger, lytter til alle mulige ”eksperter”, bliver egen læge ved at opfin-

liv.

de egen diæt.
Carpe diem!
Forsøger vi diætister kunstigt at skabe et behov for hjælp, så vi
kan levere viden, eller er der en reel efterspørgsel efter viden?
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derligere information, kontakt venligst

w

Af Siff Malue Nielsen, kommunikationskonsulent for Vidensråd for Forebyggelse

Viden skal styrke folkesundheden

Vi bliver bombarderet med alverdens sundhedsbudskaber,

Og lige netop derfor er det en af rådets opgaver at skabe større

men ikke altid lige veldokumenterede. Det vil det nye

klarhed om, hvad der er sundt og sandt. Vidensrådet forsker ikke

Vidensråd for Forebyggelse lave om på.

selv, men samler og formidler den nyeste viden om forskellige

Siff Malue Nielsen

emner, der påvirker befolkningens sundhed.
D-vitamin kan kurere kroniske sygdom-

”I forhold til forebyggelse er der meget vi ved, og andet, vi ikke

me, for højt kolesteroltal skal altid

ved nok om. Alligevel er der mange urigtige påstande, der bliver

behandles, og hvis man har ledsmerter,

gentaget igen og igen og ender med at blive dogmer. Derfor skal

skal man holde sig i ro. Det er bare

der større klarhed over, hvilke sundhedsbudskaber, der er fornuf-

nogle af de myter, som florerer i medi-

tige at følge og hvilke, der ikke virker eller måske ligefrem kan

erne og påvirker befolkningens syn på

skade helbredet”, fastslår Morten Grønbæk og forklarer, at rådet

sundhed.

vil arbejde for, at beslutninger om forebyggelse og sundhedsfrem-

Dagspressen, ugeblade, tv og internet-

me sker med afsæt i faglig viden.

tet er fyldt med både gode råd om at
leve sundt og advarsler om alle de farer, der kan true vores sund-

Startskuddet for Vidensrådets arbejde lød den 24. juni sidste år,

hed. Sygdom og sundhed er godt stof, fordi det vedkommer os

hvor rådet var samlet for første gang. Rådet består af 15 eksper-

alle.

ter, der hver især har stor viden om de sygdomme og risikofaktorer, der påvirker danskernes sundhed. Rådsmedlemmernes kom-

”Hvis borgerne skal have mulighed for at træffe kvalificerede valg

petencer spænder bredt fra viden om alkohol, mental sundhed,

om eget ve og vel, så ville det ideelle være, at mediernes sund-

fysisk aktivitet, rygning og overvægt til miljøfaktorer og ulighed i

hedsbudskaber byggede på valid, faglig viden. Men sådan er det

sundhed.

desværre langt fra altid”, forklarer Morten Grønbæk, der er formand for Vidensråd for Forebyggelse.

”Det er en utrolig stor styrke, at vi har samlet kræfterne et sted.
Det er ikke kun én forsker, der kører sololøb. Sammen bliver vi en

”Udokumenterede sundhedsbudskaber kan risikere at skade

stærk stemme i sundhedsdebatten, som vil være svær at overhø-

mere, end de gavner. I samme avis kunne man for eksempel læse

re”, siger Morten Grønbæk.

to modsatrettede overskrifter: ’Tre gram salt kan redde 1.300 liv
om året’ og ’Ny forskning: Salt er måske ufarligt’. Det skaber forvirring og usikkerhed, og i værste fald ender det med, at folk øger
saltforbruget”.
Fakta om rådet
Vidensråd for Forebyggelse er et uafhængigt
råd, der arbejder med viden om forebyggelse
og fremme af befolkningens sundhed.
Rådet, der er etableret af Lægeforeningen og
Trygfonden, består af 15 eksperter, og betjenes
af et sekretariat på fem medarbejdere.
Læs mere på www.vidensraad.dk
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Rådet mødes fire gange om året, hvor der bliver udvekslet viden,

”Generelt ønsker vi, at befolkningen skal blive mere bevidst om,

nye ideer opstår, og der bliver nedsat arbejdsgrupper, som går i

hvad der er sundt, og blive bedre til at forstå og gennemskue alle

dybden med de temaer, som rådet beslutter, at sætte fokus på.

de sundhedsbudskaber, vi alle sammen bliver bombarderet med”.

Det vil hvert år resultere i rapporter, artikler, konferencer, temamøder og debatoplæg om de risikofaktorer og sygdomme, der bety-

Derfor er et andet af rådets mål at styrke mediernes behandling af

der mest for danskernes sundhed.

sundhedsstof og modvirke en sensationspræget og ukritisk for-

Vidensrådet er allerede godt i gang med arbejdet og vil i løbet af

midling af alt, der har at gøre med sundhed.

foråret offentliggøre rapporter om for eksempel sundhedseffekterne af kaffe, overvægt og vægttab og om konsekvenserne af for

”Hvis befolkningen skal kunne bruge de sundhedsbudskaber, de

meget stillesiddende adfærd.

støder på i medierne, til rent faktisk at styrke deres sundhed, er
det nødvendigt med kvalificerede udmeldinger, der holder", slutter

”Vidensrådets arbejde kan bruges af sundhedsprofessionelle, der

formanden for Vidensråd for Forebyggelse, Morten Grønbæk.

rådgiver patienter og borgere om sundhed. Det gælder fx diætister. Her vil de forskellige rapporter kunne bruges som inspiration

smn.VFF@dadl.dk

til den rådgivning, der gives”.
Men det er ikke kun fagfolk, rådet ønsker at nå. Borgere, beslutningstagere, politikere og medierne vil også have gavn af rådets
produkter, forklarer Morten Grønbæk, og fortsætter:

Rapporter undervejs
Kaffe og Sundhed
Stillesiddende adfærd
Overvægt og vægttab

Rådsmedlemmer
n Formand professor Morten Grønbæk, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
n Næstformand professor Bente Klarlund Pedersen, Grundforskningsfondscenter for Inflammation og Metabolisme, Rigshospitalet
n Professor Annelli Sandbæk, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Århus Universitet
n Lektor Christian Mølgaard, Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet
n Professor Ewa Roos, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
n Professor Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
n Professor Karina Marietta Nielsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
n Professor Kim Overvad, Institut for Folkesundhed - Epidemiologi, Århus Universitet
n Adjungeret professor, overlæge Kjeld Hermansen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital
n Lektor Kristian Overgaard, Institut for Folkesundhed - Idræt, Århus Universitet
n Professor Merete Nordentoft, Institut for Neuro- og Sansefag, Københavns Universitet
n Ledende overlæge Mogens Lytken Larsen, Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital
n Forskningsleder Pernille Due, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
n Professor, overlæge Peter Lange, Medicinsk Enhed, Hvidovre Hospital
n Professor Philippe Grandjean, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
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Ernæring fra vores dør
til din patients hoveddør
Fresenius Kabi gør det lettere for
de patienter, der bliver udskrevet
og har behov for vores ernæring.
Nu er det muligt at bestille produkterne direkte hos os med levering
til patientens hoveddør.
Som det eneste firma i Danmark,
der producerer og leverer alt inden
for klinisk ernæring, har vi en lang
tradition for at samarbejde med
hospitaler og apoteker. Vores
ekspertise og gode service tilbyder
vi nu også alle patienter, der enten
udskrives eller allerede er i primær
sektor.
Vi tilbyder telefonisk opfølgning
og rådgivning fra vores produktspecialister og kundeservice.
Vi underviser gerne personalet,
der håndterer ernæringen, og
besvarer spørgsmål fra personale
og patienter i relation til ernæring.

Kontakt os gerne.
Vores dør er altid åben!
Kundeservice
Telefon: 3318 1616
Fax: 3318 1614
E-mail: kundeservice@fresenius-kabi.com

Af Ulla Mortensen, redaktør, Diætisten

EFFECT – når viden møder vildskab

EFFECT vil være verdens førende forskningsenhed, når det
gælder om at dokumentere realistiske løsninger, som giver
patienter lyst til at spise mad, der tilgodeser individuelle
behov.

Ambitionerne fejler ikke noget hos Christian Bitz, cand. scient i
human ernæring og forskningsleder for EFFECT (Enheden for
Forskning i Ernæring i Centralkøkkenet), som forskningsenheden
hedder. Sammen med køkkenchef Michael Allerup Nielsen er Bitz
med til at sætte fokus på maden på Herlev Hospital. De to er bagmændene bag EFFECT, som både skal forske og være med til at
sikre kvaliteten af maden til patienter og personale på hospitalet.

Fuld skrue og mange projekter
Bitz fortæller begejstret om de mange projekter, der allerede er i
gang: ”Vi har fx netop startet eget bageri, så al brød er af sublim
kvalitet. Bagt med økologisk mel fra GrubeMeyer og efter Nikolaj
Skyttes opskrifter. Det er fantastisk at give patienterne noget
ordentligt brød, som faktisk på sigt er billigere end det knapt så
spændende bake-off brød, vi serverede før.” Køkkenet har også
ansat egen slagter, der laver al pålæg fra bunden. Så der venter

8

nok patienterne gode smagsoplevelser på Herlev Hospital, hvor

Forskning

maden nu for alvor skal anerkendes og etableres som en essentiel

Høj gastronomisk kvalitet er også nøgleordet, når der tales om

del af pleje og behandling. ”Man skal naturligvis have noget godt

EFFECT´s igangværende, klinisk kontrollerede forskningsprojekt,

at spise, når man er indlagt. Både af hensyn til patientens helbred

”Småt gør dig godt-2”. Her er det overordnede formål at undersø-

og livskvalitet, men også som en del af en effektiv behandling. Jeg

ge, om tilbud af små appetitvækkende energi- og proteinrige retter

er også sikker på, at der er mange penge at spare på sigt, hvis

vil kunne medvirke til at øge energi- og proteinindtaget hos pati-

patienterne bliver hurtigere raske, og risikoen for genindlæggelse

enter i ernæringsmæssig risiko. ”Vi har bl.a. brugt meget lang tid

kan reduceres”, siger Bitz.

på at udvikle retterne”, fortæller projektleder og cand. scient. i kli-

Tema
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nisk ernæring, Tina Munk. ”Både smag, udseende og næringsind-

Evidensbaseret viden

hold skulle være i top. Retterne har været gjort frit tilgængeligt for

Også når talen falder på evidensbaseret viden, er Christian Bitz

patienterne fra kl. 7.00 -20.00. Og så har der også været mulig-

begejstret. ”Jeg har været så heldig at kunne ansætte Anne Marie

hed for et ”lille glas” til maden, da det jo kan være med til at sti-

Beck, Klinisk diætist, PHD, MSc Gerontologi, og det løfter vores

mulere appetitten”, siger Tina Munk.

videnskabelige niveau til internationalt topniveau. Jeg glæder mig

”Vi håber meget på at kunne dokumentere, at en målrettet ernæ-

meget til at forske sammen med Anne Marie. Og jeg glæder mig

ringsindsats med mad også, som det er bevist ved brug af sonde-

til formidle vores resultater, som vil kunne bruges på hospitaler

ernæring og/eller energi- og proteindrikke, kan bedre det kliniske

verden over samt bidrage til at forbedre sundhedstilstanden i den

forløb for patienter i ernæringsmæssig risiko (1). Jeg kan dog des-

almene befolkning”.

værre endnu ikke udtale mig om resultatet af forskningsforsøget,

Formidling er blevet Bitz’ varemærke. ”Det essentielle er, at vi

da interventionen kun lige er afsluttet. Jeg er lige gået i gang med

som forskere formår at komme ud over rampen og formidle vores

selve databearbejdningen og er ”blindet” for randomiseringen”,

resultater til både lægmand og eksperter, så vi alle kan dele viden

slutter Tina Munk.

og erfaringer”.

Du kan læse mere om Herlevs Herligheder i nedenstående faktaboks.

Herlevs Herligheder,
(Småt gør dig godt 2, SGG2)
Formål
Det overordnede formål med forsøget ”Småt gør dig godt” er at

Eksklusionskriterier

undersøge, om et nyt energi- og proteinrigt kostkoncept, ”Herlevs

n

Terminale patienter

Herligheder”, vil resultere i, at minimum 75 pct. af alle inkludere-

n

Patienter med dysfagi

de interventionspatienter vil få dækket deres minimumsbehov for

n

Patienter med fødevareallergi/intolerance

både energi og protein.

n

Patienter, som ernæres 100 % med sonde- og/eller parenteral

Studiedesign

n

ernæring
Paralyse i højre hånd

Randomiseret, kontrolleret studie (n = 96 patienter, 48 i hhv.
interventions- og kontrolgruppen med en risikoscore på > 3)

Kostkonceptet ”Herlevs Herligheder”
Alle retterne opfylder kravene til ”kost til småtspisende” (2), såle-

Studieperiode
n

Interventionsperiode fra d. 03.10.2011- 10.2-2012

des, at vælger en forsøgsperson alene ”Herlevs Herligheder” som
en fuld dagskost, da skal forsøgspersonen kunne opnå et energiindtag på ca. 9000 kJ og 95 g protein (ca. 6750 kJ og 70 g pro-

Sted for projektgennemførelse

tein fra mad og resten fra energi- og proteinholdige drikkevarer.

Studiet foregår på Herlev Hospital på hhv. Ortopædkirurgisk afdeling T, Urologisk afd. H og Onkologisk afd. R.

Dataindsamling

Projektleder er ledende klinisk diætist, cand. scient. i klinisk

Vægt, håndgribestyrke, vitamin D, CRP, mave-tarm gener m.m.

ernæring, Tina Munk

Ca. hver tredje dag indsamles data af de kliniske diætister, der er
tilknyttet projektet. Daglig kostregistrering foretages af plejeperso-

Inklusionskriterier
n

risiko (screeningsscore ≥ 3)
n

nalet eller deltagerne selv.

Indlagte patienter, der er vurderet til at være i ernæringsmæssig

Projektet er godkendt i videnskabsetisk komité

Velfungerende mavetarmkanal, der muliggør mad pr. os for at
kunne deltage i undersøgelsen.

Status SGG (primo januar 2012)

n

Kognitivt velfungerende (kan huske tid, sted og egne data)

60 patienter (63 pct. kvinder) er indgået, med en median alder på

n

Forventet indlæggelsestid: > 3 dage

74 år, og en median risikoscore på 3,5. I alt 62 pct. har en kræft-

n

Skal kunne forstå og tale dansk eller engelsk

diagnose og 17 pct. en lårbensfraktur.

n

Alder: > 18 år

Diætisten nr. 116 - 2012
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EFFECT - også for de ansatte på Herlev

EFFECT har sat sig selv på dagsordenen. Og det går ikke stille for

Lige nu knokler EFFECT med en større omlægning af personale-

sig. Fremtiden byder bl.a. på videreudvikling af maden til patien-

kantinen for at byde på mad, der fremmer hjernefunktionen og

terne: "Vi er i gang med at udvikle vores menuplan til patienterne,

præstationsevnen (2,3). De ca. 1000 læger, pleje- og serviceper-

så den bliver mere nordisk. Og så har vi en række spændende

sonale, der dagligt spiser i kantinen, kan se frem til bl.a.

videnskabelige forskningsprojekter i støbeskeen, alle med fokus

amar’madder og mad med ”mormorfaktor”. Det er med andre

på at optimere patientindtag af mad og drikke, så vi glæder os

ord ikke den helt traditionelle sunde mad, der er på menuen.

bare til at bidrage med viden og erfaringer, der kan gøre det dan-

”Sund mad skal ikke smage sundt. Sund mad skal smage godt”,

ske sundhedsvæsen bedre,” slutter Christian Bitz.

siger Bitz, der har store forventninger til omlægningen: ”Jeg
håber, at vores personale vil opleve, at de simpelthen får det bed-

Læs mere på www.herleveffect.dk

re. Både på arbejde, og når de kommer hjem". Personalekantinen
modtog i marts Nøglehulscertificering som den første kantine i
Danmark.

Referencer
1. Stratton, R.J. et al. (2003), Disease-related malnutrition. An evidence-based approach to treatment. Wellingford, UK: CABI
2. Kiens B, Kliim-Due M, Nielsen JB, Rasmussen B & Bilde, PE 2009 Food for Brains, Helene Elsass Center
3. Hoyland A, Lawton CL, Dye L. Acute effects of macronutrient manipulation on cognitive test performance in healthy young adults. A systematic research review.
Neurosci Biobehav Rev 2008; 32: 72-85

INVIA
Har du gode idéer til udvikling og brug for hjælp til at komme i gang?
INVIA er en ny enhed, der skal styrke velfærdsinnovation i Region Syddanmark
og Region Midtjylland, og INVIA hjælper med at gøre din gode idé flyvefærdig!
Formålet med INVIA er at styrke velfærdsinnovation i Region Syddanmark og
Region Midtjylland ved at opsamle idéer, formidle viden, facilitere netværk
og profilere innovation i regionen.
Hvad kunne gøre hverdagen nemmere og bedre for patienter, personale og pårørende? INVIA tilbyder:
n Behovsafdækning
n Idéopsamling
n Idégenerering
n Screening og potentialevurdering sammen med Innovationspanelet
n Matchmaking, udvikling og demonstration
Se mere på http://www.invia.nu/
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Tænk hvis du kunne
reducere risikoen
for allergi* hos børn med

50%?

1

NAN H.A. 1 – den eneste modermælkserstatning som beviseligt
1,2,3
reducerer risikoen for allergi hos børn op til 6-års alderen

Smagen af hydrolyseret
modermælkserstatning falder
ikke altid i god jord hos de
små og det kan medføre store
frustrationer hos deres forældre.
NAN H.A. 1 er det velsmagende
alternativ med dokumenteret
effekt. Faktisk er NAN H.A. 1 den
eneste partielt hydrolyserede
modermælkserstatning, som i hele
15 større kliniske studier har vist
effektivt at modvirke udviklingen
af allergi* hos op til 52% af ikke
brysternærede børn med allergi i
familien.

Ny forbedret emballage
Vigtig information: Brystmælk er den bedste ernæring for det lille barn i de første levemåneder. Hvis det er muligt, bør det altid være førstevalg. Produktet bør kun anvendes efter
anbefaling fra upartiske personer med medicinsk, næringsfysiologisk eller farmaceutisk uddannelse, eller som på andre måder arbejder med børn og prænatal pleje.

Her kan du kontakte produktspecialisten
Lis Vinther
tlf. 2321 2257
lis.vinther@dk.nestle.com

* Børneeksem (Atopisk dermatit)
1. Szajewska H, Horvath A. Meta-analysis of the evidence for a partially hydrolyzed 100% whey formula for the prevention of allergic diseases. Curr
Med Res Opin. 2010;26(2):423-37. 2. von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U et al. Preventive effect of hydrolysed infant formulas persists until age
6 years: long-term results from the German Infant Nutritional Intervention Study (GINI). J Allergy Clin Immunol 2008;121:1442-7. (GINI study only
shows effect on atopic dermatitis). 3. Alexander DD, Cabana MD. Partially hydrolyzed 100% whey protein infant formula and reduced risk of atopic
dermatitis: a meta-analysis. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;50:422-30. 4. Sammenlignet med almindelig NAN 1.

Af Sanne Sansolios. Videnskabelig assistent. Forskningsgruppen for Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring, MENU, Aalborg Universitet

”Fra passiv til aktiv madordning”

Undersøgelser foretaget af forskningsgruppen MENU,
Aalborg Universitet viser, at sensorisk træning opmuntrer
børn til at smage ukendte fødevarer via øget bevidsthed om
og nysgerrighed over for fødevarer.

Kulinariske analfabeter
Den stigende udbredelse af overvægt,
fedme og andre livsstilsrelaterede lidel-

Faktaboks

Forskningsgruppen MENU består af: 1 professor/forskningsgruppe koordinator, 2 lektorer, 2 Postdoc, 12 PhD, 4
forskningsassistenter, med følgende fagbaggrunde: bromatologi, ernæring, folkesundhed, PHN, sociologi, PBE, antropologi, filosofi, agronomi, sygeplejevidenskab
MENU er et akronym af : Meal Science and Public Health
Nutrition (på Dansk: Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring). ME i Meal & NU i Nutrition = MENU

Sanne Sansolios

ser har medført en øget interesse for
strukturelle forebyggelsestiltag. Dette

www.menu.aau.dk

har betydet, at initiativer rettet mod
børn og unge i skoler og institutioner

kostpræferencer for børnene, kræver dette positive erfaringer, net-

har fået en særlig opmærksomhed.

op med alsidig mad. Har børn en for lille erfaringsramme at spise

Individet har i dag stor indflydelse på at
skabe og udvikle egen identitet, hvilket blandt andet kan ses i lyset

ud fra, fravælges en lang række fødevarer og retter (4). Den manglende inddragelse af børnene i køkkenet (3) øger risikoen for, at

af de generelle samfundsmæssige individualiseringstendenser. Det

den tilbageværende viden går tabt fra den ene generation til den

enkelte menneske er ikke i samme grad som tidligere bundet af

næste. Da den naturlige overlevering fra forældre til barn er væk,

historie og traditioner, hvilket bevirker, at familiemåltiderne indpas-

er det i institutionerne og skolerne, at der skal iværksættes initiati-

ses efter hverdagens tidspres og gøremål og i mindre grad efter

ver, hvis de næste generationer skal lære at lave mad. Børnene til-

faste måltidsformer og rammer (1). På trods af den stigende aftra-

bringer dagligt en stor del af deres vågne tid i et dagtilbud, hvilket

ditionalisering er danskerne den befolkning i Norden, som tillæg-

betyder, at børnene meget tidligt kommer i kontakt med andre

ger måltidet størst betydning (2). Men selvom måltidet stadig dan-

voksne end deres forældre og derved udsættes for en såkaldt dob-

ner rammen for hverdagens bekræftelse af familiens fællesskab

beltsocialisering (5). Dette gør dagtilbuddet til en meget væsentlig

(2), inddrager kun 5 pct. af de danske familier børnene i madlav-

arena for børnenes udvikling, oplevelser og læring (6), og samtidig

ningen (3).

stiller det store krav til pædagogernes didaktiske kompetencer (7).

Både måltidsmønstret og maden har undergået en gennemgribende forandringsproces. Når mad er frit tilgængeligt, spiller vores

Aktive madordninger

smag, som enten taler for eller imod bestemte fødevarer, en

Der er i de senere år sket en stigende udbredelse af ordninger,

væsentlig rolle i vores daglige valg af fødevarer (4).

hvor institutioner tilbyder mad som en del af servicetilbuddet.

Tilgængeligheden af halv- og helfabrikata øger fødevaresammen-

Madordninger, hvor forældrene hver andet år skal tage stilling til,

sætningens kompleksitet, så hvis den indbyggede præference for

hvad der skal tilbydes i børnehaven og hvordan. Denne udvikling

sød og fed mad skal nuanceres, og der skal tilstræbes alsidige

har sat gang i en diskussion om, hvilken rolle sådanne madordnin-

Faktaboks

Sapere-metoden er et pædagogisk værktøj, der kan være med til at skabe et holistisk syn på sanserne og deres samspil i forhold til mad og
måltider. Sapere kommer af latin og betyder ”at smage” og ”at kunne”:
n At lære sine sanser og sin smag (smagspræferencer) at kende
n At udvikle sine evner til at udtrykke sig verbalt
n At turde prøve nye levnedsmidler og retter
n At få større variation i det, man spiser
n At skabe en bevidst forbruger
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ger skal spille i institutionens dagligdag: Har madordningen pri-

omhandle de mest basale fødevarer (14). Eksponering af flere for-

mært til formål at løse et bespisningsbehov, eller bør den tænkes

skellige fødevarer og retter giver børnene mulighed for at have en

mere integreret ind i institutionens pædagogik og læreplaner? Kan

større og mere nuanceret sensorisk accept og derigennem reduce-

madordningen med andre ord gå fra at være en passiv til en mere

re afvisninger. Daginstitutioner har muligheden for at varetage den-

aktiv ordning?

ne eksponering gennem forskellige madordninger varetaget af professionelle, så ernæring og sensorisk dannelse naturligt bliver for-

Forskningsmæssigt er der ligeledes opstået en betydelig interesse i

bundet.

at forstå disse tiltag og undersøge effekten og potentialet af forskellige integrerede tilgange. I forskningsgruppen MENU på Aalborg
Universitet har flere forskningsundersøgelser taget udgangspunkt i
sundhedsfremmende tiltag i børnehaver, idet børnehaver og skoler
ikke kun er med til at opretholde vores kultur og traditioner, men
de er også med til at formidle de nye kvalifikationer, der kræves i
en foranderlig tid.

Sensorisk træning som et pædagogisk redskab
Det fælles måltid, der foregår i daginstitutionerne, giver, udover at
have en naturlig indbygget pædagogisk funktion gennem samværet med andre, også anledning til at overskride børnenes individu-

Faktaboks
Formålet med projekt Dagmar har været at undersøge, om
madordninger kan bidrage til at skabe bedre daginstitutioner
og være med til at udvikle den pædagogiske profession.
Dette blev gjort ved at undersøge, hvorledes en sanselig orienteret pædagogisk praksis kan understøtte og bidrage til en
positiv udvikling af børns sundhed, trivsel og læring i forhold
til kost og ernæring. Projektet har også haft til formål at
udvikle redskaber, der understøtter et kompetenceløft og
kapacitetsopbygning for de ansatte. Økonomisk støttet af
BUPLfonden.
Yderligere information www.dagmar.plan.aau.dk

elle smagspræferencer, idet gode rollemodeller (både pædagoger
og kammerater) er betydningsfulde for reducering af afvisninger af
fødevarer (8-10). Når pædagogerne hjælper børnene med at itale-

Undersøgelser foretaget af forskningsgruppen MENU, viser, at sen-

sætte deres smagsoplevelser, bliver børnene opmærksomme på

sorisk træning opmuntrer børn til at smage ukendte fødevarer via

forskellighederne af smagspræferencer. Ikke kun i forhold til de

øget bevidsthed om og nysgerrighed over for fødevarer (15-17).

voksne, men også til deres kammerater. At foretrække en smag

Positive erfaringer med nye smage vil styrke viljen til at smage

frem for en anden kan pædagogisk bruges konstruktivt til at

andre nye fødevarer (18). Sensorisk erfaring, opnået gennem sen-

bevidstgøre børnene om de forskellige grundsmage, om madens

sorisk træning, kan således påvirke fødevarepræferencer. I flere

konsistens og om dens lugt. Alt, der tilsammen har indvirkning på

interventioner gennemført i MENU’s forskningsprojekter er Sapere-

vores individuelle smagspræferencer. Nogle har en fantastisk

metoden (Se Sapere faktaboks) blevet benyttet som udgangspunkt

smagssans, andre knap så god, nogle kan smage den mindste

for udviklingen af pædagogiske tiltag. Metoden er benyttet med det

smule bitterstoffer i mad, mens andre måske skal have lidt større

formål at hjælpe børnene med at lære deres egne sanser og

mængder for at kunne registrere det. Gennem sensorisk træning

smagspræferencer at kende, at udvikle deres evner til at udtrykke

har børnene mulighed for at opnå kendskab til og accept af for-

sig verbalt og at turde prøve nye levnedsmidler og retter for deri-

skellige smage, hvilket langsomt kan være medvirkende til at udvi-

gennem at få en større variation i det, de spiser. Metoden er benyt-

de børnenes madpræferencer og derigennem spisevaner.

tet, idet en sansebaseret tilgang kan medvirke til at udvide børne-

Børn har en tendens til at basere deres smagspræferencer og

nes nysgerrighed, begrebsmæssige verden, kendskab til mad,

madvaner primært på sensoriske kvaliteter af fødevarer (11,12).

fødevarer samt deres madmod.

De oparbejder et billede af, hvordan ”accepteret mad” skal se ud,
og fødevarer, der sensorisk ikke er tilstrækkeligt tæt på dette bille-

Smagfulde læreplaner

de, vil blive afvist (13). Mad, der ikke ligner den mad barnet ken-

I projekt Dagmar var de seks temaer i den pædagogiske læreplan

der, er fremmed, og fremmed mad vil meget ofte virke farlig. Hvis

repræsenteret i samtlige interventioner (Se faktabokse Dagmar og

fx de hjemmelavede ovnstegte kartofler bliver blandet med rødbe-

Læreplaner). Målet for undersøgelsen var bl.a. at få afdækket

der, kan det virke skræmmende på nogle børn. At spise ny og

mulighederne for at integrere forskellige interventioner i lærepla-

anderledes mad end den, barnet kender og er tryg ved, kræver

nerne på en måde, så de seks temaer naturligt flettes sammen, og

madmod. Som voksne har vi en lang gastronomisk erindring.

alle aspekter tilgodeses i den daglige pædagogiske virkelighed.

Denne mad-”tracking” gør os bedre til, allerede når vi får en ny

Derudover var interventionerne med til at udvikle pædagogisk

fødevare eller ret, at bedømme maden ud fra tidligere erfaringer. At

værktøj, der bidrog til at øge børnenes respekt, kendskab og for-

maden skal have en vis genkendelsesværdi for børnene, er dog

ståelse for naturen og naturfænomener, herunder basisviden om

ikke ensbetydende med, at den skal være triviel og kun skal

fødevarer, samt produktionskæden. Sproget spiller en central rolle,
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Børnenes grøntsags-præferencer
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Baseline billedspørgeskema
Follow up billedspørgeskema

Tabel 1
(www.dagmar.plan.aau; rapport, s. 31)

Tabel 1 og 2 viser resultatet af billedspørgeskemaet for børnenes frugt og grøntpræferencer.
Søjlediagrammerne viser børnenes præferencer
ved henholdsvis baseline (mørk blå) og follow up
(lys blå) i børnenes billedspørgeskema. Tabel 1
viser, at børnene gav udtryk for, at de kunne lide
11 forskellige grønsager i baseline spørgeskemaet.
Dette tal var 8 måneder efter steget til 14 i follow
up spørgeskemaet. Resultatet viste, at flere børn
efter interventionerne udtrykker deres accept af
flere grønsager og frugter. Indenfor enkelte grønsager var der sket en stigning på 2,3 til 33,4 pct.
Også indenfor frugt var der sket en stigning af
accept af flere frugter, heriblandt kiwi med 21,4
pct., og ananas og grapefrugt med 11,9 pct.

Børnenes frugt-præferencer
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Tabel 2
(www.dagmar.plan.aau; rapport, s. 30)
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Follow up billedspørgeskema

når vi skal håndtere en udfordring, idet det er det vigtigste redskab

passivt at bespise børn, og som har været en følge af de seneste

for vores tænkning. Dette betyder også, at barnets udvikling af ord-

års politiske diskussioner og beslutninger omkring mad og målti-

forråd har stor betydning for dets kognitive udvikling (19). Sprog er

der. Resultater fra projekt Periscope og Dagmar viser, at der kan

en integreret del af Sapere-metoden, og italesættelse af mad og

skabes meningsfulde og aktive madordninger, der har potentiale til

smag var et gennemgående element i samtlige interventioner i de

at bidrage aktivt til læring og maddannelse. Pædagogerne og den

tre børnehaveprojekter Periscope og Dagmar, samt i Frida-projek-

køkkenansvarlige i projekt Dagmars børnehave oplyser, at det ikke

tet, som afsluttes i 2014 (Se faktabokse Periscope, Dagmar og

kun var børnenes madpræferencer, der ændrede sig i løbet af pro-

Frida). I de tre projekter skal børnene ikke kun bruge deres

jektperioden, men også deres interesse for de enkelte råvarer.

smagssanser, men de skal også lære at sætte ord på smag og

Ifølge pædagogerne blev bl.a. børnenes fokus på maden under

beskrive deres madoplevelse, idet børnenes opmærksomhed på

måltiderne styrket ved hjælp af små gætteøvelser, som pædagoger-

smagsnuancer øges gennem den sproglige udvikling.

ne og den køkkenansvarlige lavede. Børnene skulle fx gætte en
smag eller en specifik ingrediens i en dressing eller i en ret. Den

Sammenhæng mellem madordning, læreplaner

stigende fokus på at tale om, se og smage flere forskellige frugter

og madpædagogik

og grøntsager i de forskellige gennemførte interventioner og i spise-

Projekt Dagmar viser, at det er muligt at skabe en anden virkelig-

situationerne har tilsammen gjort, at der ses flere positive ændrin-

hed omkring madordningerne, end den, der blot drejer sig om
Faktaboks

Projekt PERISCOPE er et EU-projekt gennemført i Italien,
Faktaboks

Læreplanerne indeholder seks temaer, der alle skal være
repræsenteret i institutionernes årsplan;
Barnets alsidige, personlige udvikling; Sociale kompetencer;
Sprog; Krop og bevægelse; Naturen og Naturfænomener;
Kulturelle udtryksformer og værdier.
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Polen og Danmark i perioden 2008-2010.
Formålet med projektet var at vurdere sundhedsstatus og adfærd blandt børn i børnehavealderen (3-6 år) i de tre
ovennævnte lande og at udvikle og teste interventioner i børnehaver, der kan være med til at fremme sund spisning,
maddannelse og fysisk aktivitet.
Yderligere information www.periscope.aau.dk
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Tabel 3
(www.dagmar.plan.aau; rapport, s. 36)

Billede 6

0

Billede 7

Forkert besvarelse i baseline
Forkert besvarelse i follow up

Tabel 3 viser resultatet af produktionskædeundersøgelsen,
hvor syv billedkort blev lagt frem foran barnet, der så uden
hjælp skulle lægge dem i den rigtige rækkefølge. Første og
sidste kort var dog på forhånd lagt på bordet.
Søjlediagrammet viser faldet af forkerte besvarelser fra
baseline til follow-up. Langt færre børn lagde billedkortene i
den forkerte rækkefølge efter projektforløbet, hvor de bl.a. i
de forskellige interventioner selv havde sået, set spirerne
komme op af jorden og blive til store planter med forskellige grønsager, som kan høstes og spises. Deres nyerhvervede viden blev derigennem oplevet og ikke blot refereret til
dem, og de har derigennem fået en begribelig, håndterbar
og meningsfuld forståelse af fra jord til bord-princippet.

ger i forhold til børnenes viden om mad og deres smagsFaktaboks

Projekt Frida er et stort projekt med tre ph.d’ere tilknyttet. Projektet
er et samarbejde mellem forskningsgrupperne MENU, FINe og forskningscentret FOOD+, Aalborg Universitet.
En stor del af Madordninger har en tendens til at blive tænkt som
instrumentelle ordninger med risiko for etablering af passive bespisningsordninger med ringe integration i børnehavens daglige liv. Det
skyldes blandt andet mangel på pædagogiske metoder til at inddrage
børnene, så madordningerne kan bruges aktivt i lærings- og sundhedsdannelsesprocesser. Der er ligeledes mangel på modeller for
indretning af køkkener, måltider og spiseomgivelser, der indbyder til
en sådan inddragelse. FRIDA skaber evidens for effekten af en mere
aktiv tilgang og udvikler forskningsbaserede metoder og koncepter,
som let kan anvendes og videreudvikles i daginstitutioner.
Projektet er økonomisk støttet af Nordea-fonden.
Yderligere information www.frida.plan.aau.dk

præferencer. De opnåede resultater tyder på, at eksponering, sprog og smag er vigtige determinanter for børns
indtag af grøntsager, (tabel 1) og frugt (tabel 2), samt
deres produktionsforståelse (tabel 3). Projektet viser, at
det giver god mening at skabe sammenhæng mellem
madordningerne og de obligatoriske læreplaner, som børnehaverne i forvejen udvikler og vedligeholder. På den
måde vil madpraksis og madpædagogik have potentiale
til at spille med i den dannelsesproces, som børnehaven
bidrager til. Tanken er derigennem at bidrage til mere
sunde og sundhedsbevidste børn, og på langt sigt også til
mere sunde voksne.
spla@plan.aau.dk

Referencer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Brock S, Moe Rasmussen A, Hansen BB. Tankeføde: om mad, måltider og fødevarer i sammenhæng. Århus: Philosophia; 2006.
Holm L. Familiemåltider med kompromiser. Mælk & meninger: nyhedsbrev. 2008;9.årgang, nr. 2:6.
Groth MV, Fagt S. Danskernes kostvaner. Måltidsvaner, holdninger, sociale forskelle og sammenhæng med anden livsstil 2003.
Wardle J, Sanderson S, Leigh Gibson E, Rapoport L. Factor-analytic structure of food preferences in four-year-old children in the UK. Appetite 2001;37(3):217-223.
Jensen NR, Lektor DPU editors. Socialpædagogiske indsatser. ; 1994.
Grønfeldt V, Nyboe M, Egberg Mikkelsen B. Hvor sunde er de danske børnehaver?: Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3-6 årige. Søborg:
Fødevareinstituttet, DTU; 2007.
Broström S. Pædagogiske læreplaner: at arbejde med didaktik i børnehaven. 1. udgave ed. Århus: Systime Academic; 2004.
Wardle J, Herrera M, Cooke L, Gibson EL. Modifying children's food preferences: the effects of exposure and reward on acceptance of an unfamiliar vegetable. Eur J Clin
Nutr 2003;57(2):341-348.
Wardle J, Carnell S, Cooke L. Parental control over feeding and children's fruit and vegetable intake: how are they related? J Am Diet Assoc 2005;105(2):227-232.
Wardle J, Cooke L. Genetic and environmental determinants of children's food preferences. Br J Nutr 2008;99(S1):15-21.
Drewnowski A. Sensory control of energy density at different life stages. Proc Nutr Soc 2000 May;59(2):239-244.
Nicklaus S, Boggio V, Chabanet C, Issanchou S. A prospective study of food preferences in childhood. Food quality and preference 2004;15(7-8):805-818.
Dovey TM, Staples PA, Gibson EL, Halford JCG. Food neophobia and [] picky/fussy'eating in children: A review. Appetite 2008;50(2-3):181-193.
Léon, F. (2006): "Børn, Mad og lystfølelse". Børn i Europa, s.18-19. Bupl. http://www.bupl.dk/iwfile/AGMD-7VQL4S/$file/bie_10.pdf
Sansolios S, Mikkelsen MV, Mikkelsen BE, Grinsted J (2010) "Rapport. Dannelse og Sundhed gennem bedre madrammer i børnehaver"
http://www.dagmar.plan.aau.dk/digitalAssets/36/36324_projekt-dagmar-rapport.pdf
Sansolios S, Mikkelsen BE. Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age: Report on the interventions in Danish kindergartens 2010.
Mustonen S, Rantanen R, Tuorila H. Effect of sensory education on school children's food perception: A 2-year follow-up study. Food Quality and Preference
2009;20(3):230-240.
Pliner P, Salvy SJ. Food neophobia in humans. The psychology of food choice 2006:75-92.
Lindqvist G, Vygotskij LS. Vygotskij om læring som udviklingsvilkår: kapitler af Lev Vygotskijs Pædagogisk psykologi og hans artikel "Forholdet mellem oplæring og udvikling": kommenterede som historie og aktualitet. 1. udgave ed. Århus: Klim; 2004.

Diætisten nr. 116 - 2012

Tema

15

Når d
Når
du
u ssender
ender d
din
in
patient
p
atient ttrygt
rygt h
hjem...
jem...
...... ffortsætter
ortsætter M
Mediq
ediq Danmark’s
Danmark’s d
diætister
iætister d
dit
it a
arbejde
rbejde
Errn
nærriing
s
ttiillsskuds drriikke,
prro
odukte
err,,
sondee
rrn
nærriing
og
ttiillb
behør

Vi løser ernæringsproblemer,
samt giver neutrale råd og
vejledning til din patient i
eget hjem og på plejecentre.
…
…n
nå
årr vide
n

er vigtig

Bestil vores nye katalog for klinisk ernæring.
Tlf. 3637 9142 - Fax 3637 9289
E-mail: ernaering@mediqdanmark.dk
Få mere viden om produkter på vores hjemmeside
mediqdanmark.dk.
Mediq Danmark A/S, Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby

...... n
når
år viden
viden er
er vigtig
vigtig
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Universitet

Optimeret diætetisk behandling af adipositas
– vejen frem i behandlingssystemet?
Diogenes-programmets kostmodel med moderat forøgelse af

Fra kirurgi til diætetik?

protein og reduktion af kulhydrat og glykæmisk indeks

Meromkostningerne forbundet med adipositas i Danmark skønnes

viser, at det er muligt at minimere vægtforøgelse og fremme

til mere end 5 pct. af de samlede danske sundhedsudgifter (5), og

yderligere vægttab blandt adipøse efter en succesfuld vægt-

dette tal vil stige i takt med, at der kommer flere adipøse. For at

tabsdiæt. Diogenes-studiet bidrager dermed til at finde
effektive diætetiske alternativer til den omkostningstunge
kirurgiske behandling.

vende denne udvikling, er det nødvendigt, at der sættes ind med
regionale og nationale forebyggelses- og behandlingsstrategier.
På sygehusene er antallet af kirurgiske fedmebehandlinger steget
voldsomt i en årrække, og har været med til at presse sundhedsvæsenets økonomi. Ud over selve det kirurgiske indgreb lægger
patienterne et yderligere pres på sygehusvæsenet på grund af
komplikationer og efterbehandlinger, og det er i voksende grad
erkendt af læger og politikere, at fedmekirurgi ikke er en cost-

Camilla Spagner

effektiv behandlingsløsning for majoriteten af de adipøse patienter.
Arne Astrup

Ved anvendelse af Diogenes-programmet er muligheden for at forbedre det diætetiske behandlingstilbud tilstede.

Diogenes studiet sætter kosttyper under lup
Diogenes er et pan-europæisk multicenter kostinterventionsstudie,

Det har ikke tidligere været god praksis at anvende very-low-calorie-

der har undersøgt, hvordan man kan opretholde vægttabet efter en

diets, idet der var været videnskabelig usikkerhed om risikoen. I

kur (1). Studiet er det største af sin slags, idet 772 familier har del-

dag er der dog, bl.a. med Diogenes-studiet, som inkluderede pati-

taget (938 voksne og 827 børn).

enter med BMI 27-45, god dokumentation for anvendelse af en

Studiet blev indledt med en otte ugers vægttabsperiode, hvor de

800-1000 kcal/dag lavkaloriediæt (LCD). Denne er baseret på pro-

voksne deltagere havde et BMI mellem 27-45, og deltagerne skul-

teinrige måltidserstatninger, som giver god mæthed, og samtidig

le tabe mindst 8 pct. af deres kropsvægt. Herefter fulgte en kostin-

sikrer tilførslen af alle næringsstoffer. Den store udfordring for adi-

terventionsperiode på 24 uger med vægtvedligeholdelse som mål.

pøse i vægttabsforløb er imidlertid vedligeholdelsen af det opnåede

Børnene, hvoraf ca. 50 pct. var enten overvægtige eller fede, del-

vægttab.

tog kun i ad libitum kostdelen. Her blev deltagerne ved lodtræk-

Resultater fra Diogenes viser, at en moderat forøgelse i kostens

ning fordelt til fem forskellige kosttyper, og alle fik løbende vejled-

proteinindhold og en tilsvarende reduktion af kulhydratindholdet,

ning af diætister. Diæterne blev tilbudt ad libitum.

samt en reduktion i det glykæmiske indeks (GI) er tilstrækkeligt til
at minimere vægtforøgelse og fremme yderligere vægttab, blandt

De fem forskellige kosttyper (1,6):

adipøse og overvægtige deltagere, efter en succesfuld vægttabsdi-

n

Normal i protein (13 energiprocent) og høj GI

æt (1). Kostsammensætningen viste tillige, at forekomsten af over-

n

Normal i protein og lav GI

vægt og fedme hos børnene i Diogenes-studiet blev reduceret med

n

Høj i protein (25 energiprocent) og lav GI

cirka 18 pct. på 6 måneder uden nogen ordineret energirestrik-

n

Høj protein og høj GI

tion(2). Samme kost vides fra andre studier også at fremkalde et

n

Kontrolkost følgende de eksisterende kostråd*

vægttab (3-4).

(ingen instruktioner om protein eller GI)

Med nye forskningsresultater er der potentiale til, at den diætetiske
behandling af adipositas får mere betydning i fremtiden.

*Råd om at spise frugt og grønt hver dag, spise fisk flere gange
om ugen, spise kartofler, ris og pasta og fuldkornsbrød hver dag,
begrænse sukkerindtaget (særligt fra læskedrikke, kage og slik),
spise mindre fedt, spise varieret og holde vægten stabil.
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Første skridt: Hurtigt og stort vægttab

bivirkninger, smag og acceptabilitet af de forskellige produkter,

I den diætetiske behandling af adipositas kan det være hensigts-

men vi ønsker at påpege, at især acceptabilitet blandt patienterne

mæssigt at sigte mod et mål med størst muligt initial-vægttab. I

er en afgørende faktor. Mæthedseffekt kan variere som følge af

Diogenes-studiet viste det sig, at et hurtigt, stort vægttab er effek-

forskelle i protein og fiberindhold. Bivirkninger, især flatulens,

tivt til ikke blot at tabe en masse kilo, men også at bidrage til, at

kan skyldes valg af tilsatte kostfibre (fx inulin), og være ildelugten-

kiloene ikke tages på igen (1,7,8). Deltagerne i studiet tabte sig i

de pga. indhold af sulfaterede aminosyrer fra sojaprotein.

gennemsnit 10,8 kg i den otte ugers periode på lav-kalorie-diæt
(cirka 800 kcal). Studiet er et eksempel på effektiv anvendelse af

Diætetisk behandling

LCD til hurtige og store vægttab og kan med fordel benyttes i ini-

Diogenes-studiet, hvor deltagerne udover den initiale vægttabspe-

tieringsfasen for at sætte skub i både motivationen og vægttabet.

riode (otte uger), blev fulgt i seks måneder af diætist, tog de i gennemsnit et halvt kg på igen. Ikke alle deltagere tog lige meget på,

Diæten de første otte uger

idet forskellene varierede fra kosttype til kosttype (figur 1).

I Diogenes-studiet anvendtes en LCD på 800-1000 kcal. Udover

Gruppen af deltagere, der spiste en proteinrig kost med et lavt GI,

LCD kunne patienterne tillades få stykker grønt, som eksempelvis

var den eneste gruppe i undersøgelsen, der holdt vægten efter det

salat, agurk og tomat, som indeholder få kalorier. Herudover vand,

store vægttab. Dette til trods for, at kosten blev tilbudt ad libitum.

kaffe, te, kaloriefrie drikke og spise/tygge sukkerfrie pastiller og

Til sammenligning blev der fundet en signifikant vægtøgning på

tyggegummi. Det begrænsede energiindhold i diæterne resulterer

1,67 kg hos gruppen, der havde spist en kost med lavt protein-

i store vægttab, typisk 1-2 kg om ugen, og er tilstrækkeligt lavt til,

indhold og et højt GI (1).

at sulten forsvinder efter et par dage, og patienterne bevarer tilstanden faste-anoreksi. I Diogenes valgtes et kommercielt tilgæn-

Et væsentligt fokus under en kur er motivationen og lysten til at

geligt produkt, som kunne opfylde følgende kriterier: 1) En 800

holde fast i de gode resultater. Hos deltagere i Diogenes studiet,

kcal/dag version, som opfylder alle anbefalinger til protein, og er

der spiste den proteinrige kost med lavt GI, var der færre perso-

komplet mht. essentielle næringsstoffer. 2) Videnskabeligt veldo-

ner, der opgav at deltage i undersøgelsen. Færre faldt altså fra

kumenteret. 3) Velsmagende produkter med muligheder for varia-

undervejs, hvilket formentlig hænger sammen med den bedre

tion med forskellige smagsvarianter, samt shakes, supper etc.

vægtvedligeholdelse på grund af bedre mæthed.

4) En rimelig pris, og mulighed for leverancer til de 8 europæiske
centre i Diogenes studiet. Valget faldt på Modifast (Nutrition et

En kostsammensætning, der virker

Santé, Paris). En række nye kommercielle måltidserstatninger er

Det er ikke en let udfordring, behandlingssystemet står overfor, og

netop blevet introduceret på det danske marked, ligesom flere

ingen enkeltfaktor kan alene klare problemet med den stigende

nye er på vej. Nærværende artikel sigter ikke at vurdere lødighed,

prævalens af adipositas i befolkningen. Men via samarbejde og

Tabel 1: Udvalgte faktorer, der påvirker GI-værdier af fødevarer
Faktor

Mekanisme

Eksempler

Stivelse

Når fiberholdige fødevarer opvarmes og/eller kommer i vand, svulmer stivelsen op, hvilket hæver GI.

Pasta og kartofler, der er kogt al dente, har lavere GI,
end hvis det har kogt længere tid.

Partikelstørrelse

Jo finere partikelstørrelse, desto lettere er det for
vand og enzymer at trænge ind.

Fintmalet mel har højere GI end groftmalet mel.

Fedt

Fedtholdige fødevarer får mavesækken til at tømmes langsommere, og derfor sker optagelsen af kulhydrater langsommere

Kartoffelchips har lavere GI end kogte kartofler. Uden
dog at være sundere!

Sukker

Tilsat sukker kan være med til at sænke GI i stivelsesholdige produkter, da sukker blandt andet hæmmer gelatinisering.

Småkager kan have lavt GI, hvis der er tilsat meget
sukker. Uden dog at være sundere!

For flere eksempler på faktorer, der påvirker GI i fødevarer, henvises til bogen: Verdens bedste kur (10)
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Udvikling i kropsvægten i de fem kosttyper
Lavt protein-indhold / Lavt Glykæmisk indeks
Lavt protein-indhold / Højt Glykæmisk indeks
Højt protein-indhold / Lavt Glykæmisk indeks
Højt protein-indhold / Højt Glykæmisk indeks
Kontrol-diæt

Forandring i kropsvægt (kg)
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Kilde: Larsen et al., New England Journal of Medicine, november 2010

Figur 1: Vægtudvikling hos voksne deltagere i Diogenes studiet (1).

saglig viden indenfor de enkelte områder kan det lade sig gøre.

mogen effekt, der positivt indvirker på vægtvedligeholdelsen hos

På kostområdet viser det store Diogenes-studie, at særligt to hen-

overvægtige og adipøse personer (9). Den diætetiske behandling

syn er vigtige i den daglige kost, når adipøse skal vedligeholde

skal derfor fremme indtaget af en proteinrig kost, via madvarer

vægten. Den første er sammensætningen af makronæringsstoffer-

som magert kød, fjerkræ, fisk, æg, bælgfrugter og magre mejeri-

ne i kosten, hvor undersøgelsen fandt en særlig gunstig effekt af

produkter, og den enkelte patient skal tilgodeses i forhold til mad-

en relativ beskeden forøgelse af proteinrige fødeemner. Det er tid-

præferencer og viden.

ligere vist, at en proteinrig kost mætter bedre, og den har en ter-

Boks 1: Glykæmisk indeks (GI)
Udvalgte fødevarers GI-kategori. Eksempler fra fødevaregrupperne ”brød og søde sager”:
Brød
Lavt GI
Fuldkornsbrød
Flerkornsbrød
Rugbrød

Medium GI
Pitabrød
Wienerbrød
Speltbrød

Højt GI
Bagel
Toastbrød
Ciabattabrød

Søde Sager
Lavt GI
Flødeis
Kiks
Nutella
Chokoladekage

Medium GI
Muffin
Myslibar
Marsbar
Pandekager

Højt GI
Riskager
Småkager
Doughnut
Lakrids

Eksempler fra bogen ”Verdens bedste kur
– vægttab der holder”(10).

Diætisten nr. 116 - 2012

Lavt GI = 55 eller lavere: Vælg flest fødevarer i denne kategori
Medium GI = 56-69: Vælg et moderat antal fødevarer i denne kategori
Høj GI = 70 eller højere: Vælg færrest fødevarer i denne kategori
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Den anden kostfaktor, der spillede en rolle i Diogenes-studiet, var

Til effektiv behandling af adipositas kan der med fordel tænkes i

kulhydrattypen. Det er almen kendt, at fint forarbejdede kulhyd-

samarbejder på tværs af faggrupper, hvor ekspertiser kan arbejde

ratkilder, såsom hvidt brød, ris og pasta, samt sukkerholdige kil-

sammen om behandling og vedligeholdelse af vægttab. En suc-

der, som sodavand og slik, er tomme kalorier og kilder til ekstra

cesful behandling vil kræve, at den adipøse bliver involveret i et

energi. Men at GI også kunne spille ind på oddsene mod kiloene,

egentligt behandlings-team, bestående af læger, diætister, fysiote-

må i Danmark betegnes som et relativt nyt fokusområde i

rapeuter og sygeplejersker med faglig indsigt i adfærdsmodifika-

behandlingen af adipositas.

tion, kost og motion. Der eksisterer i Danmark ikke effektive

GI betegner kulhydraters evne til at hæve blodsukkeret. Det er en

behandlingsmuligheder, med kerne i den diætetiske behandling.

drilsk størrelse, da flere parametre spiller en rolle for stigning og

Som alternativ til kirurgisk behandling kan centre med ekspertise

fald i blodsukkeret (tabel 1). En madvare med et lavt GI vil give en

indenfor området adipositas med fordel implementeres på større

stigning i blodsukkeret, der er langsommere, og til et lavere

sygehuse.

niveau, sammenlignet med kulhydratrige madvarer med et højt
GI. Herudover vil eksempelvis indholdet af fedt, temperatur, syre-

spagner@life.ku.dk, ast@life.ku.dk

indhold og forarbejdning af fødevaren indvirke på GI, og man kan
ikke ud fra tallet konkludere, om en fødevare er sund eller ej (se

Yderligere information om Diogenes-studiet: www.diogenes-eu.org.

boks 1 for eksempler på fødeemner og GI). De nationale fødevaredatabaser indeholder ikke værdier for GI. Den diætetiske rådgivning har her en udfordring, som tydeligt retfærdiggør behovet for
specialister på området i behandlingsøjemed, ikke blot under
vægttabsperioden, men også under den opfølgende behandling.

Resumé
Verdens største kostinterventionsstudie, Diogenes, viste, at et stort og effektivt vægttab kan opnås på en 800 kcal/dag 8 ugers diæt baseret
på måltidserstatninger (~11 kg), men at de nuværende kostråd ikke er tilstrækkelige til at forebygge vægtøgning efter vægttabet. Diogenes
viste også, at overvægtige børn, som følger kostrådene, ikke taber sig. Studiet viste derimod, at en øget ratio af protein til kulhydrat, samt
fokus på lavglykæmiske kulhydrater, selv under ad libitum omstændigheder, var effektivt til at forebygge vægtøgning hos voksne samt reducere forekomsten af overvægt og fedme hos børn. Diogenes programmet er dokumenteret med en lang række publikationer i de mest
anerkendte videnskabelige tidsskrifter, og en populær version ”Verdens Bedste Slankekur” ligger i toppen af bestsellerlisterne. Den har i
2012 solgt over 20.000 eksemplarer. Diogenes-princippet er allerede taget i brug af flere kliniske diætister, og potentialet er til stede, for at
diætetisk behandling af overvægtige i højere grad kan være et realistisk alternativ til kirurgisk behandling.

Referencer
1.

Larsen TM, Dalskov SM, van Baak M, Jebb SA, Papadaki A, Pfeiffer AF, Martinez JA, Handjieva-Darlenska T, Kunešová M, Pihlsgård M, Stender S, Holst C, Saris
WH, Astrup A. Diets with high or low protein content and glycemic index for weight-loss maintenance. N Engl J Med. 2010; 363: 2102-2113
2. Papadaki A, Linardakis M, Larsen TM, van Baak MA, Lindroos AK, Pfeiffer AF, Martinez JA, Handjieva-Darlenska T, Kunesová M, Holst C, Astrup A, Saris WH,
Kafatos A. The effect of protein and glycemic index on children's body composition: the DiOGenes randomized study. Pediatrics 2010; 126 (5), e1143-e1152.
3. McMillan-Price J, Petocz P, Atkinson F, O’neill K, Samman S, Steinbeck K, Caterson I, Brand-Miller J. Comparison of 4 diets of varying glycemic load on weight
loss and cardiovascular risk reduction in overweight and obese young adults: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2006; 166: 1466–1475.
4. Paddon-Jones D, Westman E, Mattes RD, Wolfe RR, Astrup A, Westerterp-Plantenga M. Protein, weight management, and satiety. Am J Clin Nutr 2008; 87:
1558S–1561S.
5. Statens Institut for Folkesundhed. Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007
6. Moore CS, Lindroos AK, Kreutzer M, et al. Dietary strategy to manipulate ad libitum macronutrient intake, and glycaemic index, across eight European countries
in the Diogenes Study. Obes Rev 2010; 11: 67–75.
7. Handjieva-Darlenska T, Handjiev SV, Larsen TM, van Baak MA, Lindroos A, Papadaki A, Pfeiffer AFH, Martinez JA, Kunesova M, Holst C, Saris W and Astrup A.
Predictors of weight loss maintenance and attrition during a 6-month dietary intervention period: results from the DiOGenes study. Clinical obesity 2011; 1, 62–68
8. Handjieva-Darlenska T, Handjiev S, Larsen TM, van Baak MA, Jebb S, Papadaki A, Pfeiffer AFH, Martinez JA, Kunesova M, Holst C, Saris WHM and Astrup A.
Initial weight loss on an 800-kcal diet as a predictor of weight loss success after 8 weeks: the Diogenes study. European Journal of Clinical Nutrition 2010; 1–6
9. Mikkelsen PB, Toubro S, Astrup A. Effect of fat-reduced diets on 24-h energy expenditure: comparisons between animal protein, vegetable protein, and carbohydrate. Am J Clin Nutr 2000; 72(5):1135-1141
10. Bitz, C og Astrup, A. Verdens bedste kur – vægttab der holder. København: Politikens Forlag 2012.

20

Tema

Diætisten nr. 116 - 2012

r
D
e
E
l
l
H
a
Y
k
s
dN
ø
ø
r
r
p
f
s
e
e
p
p
nd
o
e
l
s
a
f
n
a
k
En
r ation
ne
e
g
Y
N

Kombination af velsmag og virkning
SylliFlor® opfylder behovet for et virkningsfuldt, tarmregulerende produkt,
som samtidig er så tiltalende, at brugerne appelleres til at opretholde et
tilstrækkeligt indtag på daglig basis i hele den nødvendige periode.
Produktserien er sammensat med henblik på at opnå en optimal smagsoplevelse - både med vand, som drys og ved direkte indtagelse på en ske.

SylliFlor®

Kontakt os for yderligere information og rekvirering af gratis vareprøver

DRIK SylliFlor
DRYS SylliFlor
SPIS SylliFlor

®

er let at røre op og indtage i vand, juice el. anden væske.

®

er sprødt og kan drysses ud over yoghurt el. lign.

®

kan indtages på en ske og skylles ned med rigeligt vand.

Biodane Pharma A/S
DK-Gesten + 45 75 55 57 77
SPØRG PÅ APOTEKET
eller køb på www.biodanepharma.com

Af advokat Henrik Karl Nielsen, NORSKER & CO ADVOKATER

Tilbagebetaling af efterlønsbidrag ?
I perioden 2. april 2012 til 1. oktober 2012 er det muligt -

Ordningen kræver, at man tænker sig om. Får man udbetalt sit

skattefrit - at få tilbagebetalt sit bidrag til efterlønsordnin-

bidrag nu og framelder sig ordningen, er der ingen fortrydelsesret.

gen. Det er en konsekvens af Tilbagetrækningsreformen fra

Udsigten til en skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidraget er

efteråret 2011.

besnærende. Men vælger man at træde ud af ordningen, har man

Efterlønnen har været på den politiske dagsorden de sidste 10-15

Men ingen ved naturligvis, hvordan ordningen fungerer, når tid

år, og der er sagt mangt og meget om ordningen og dens fremtid.

kommer.

altså ikke muligheden for at gå på efterløn, når den tid kommer.

Der er talt om garantier og andet. Lad os derfor sige det som det
er: Tilbagetrækningsreformen dækker naturligvis over forringelser

Vi kan ikke som forening gå ind og anbefale, at udbetaling og fra-

af efterlønsordningen. Efterløn eksisterer stadig. Den er ikke

meldelse er bedre end at blive i ordningen. Det valg er helt og

afskaffet, men den eksisterer fremover i en anden form, end vi før

holdent det enkelte medlems. Hvis man vælger at forlade ordnin-

har kendt. Fremadrettet udvikler ordningen sig således:

gen, kan vi dog nok driste os til det råd, at pengene ikke bare skal
omsættes til forbrug i et hug. Rådet herfra er derfor, at man træf-

n

n

n

Efterlønsalderen hæves med et halvt år om året fra

fer sit valg efter at have konsulteret vores a-kasse, AAK. Nærmere

2014 til 2017

kan læses på AAKs hjemmeside www.aak.dk. Få eventuelt også

Efterlønsperioden forkortes fra 5 til tre 3 i perioden

en snak med bankrådgiveren. Efterlønnen er en slags pensions-

2018 til 2023

ordning, man kan bruge, før man egentlig bliver pensionist. Din

Efterlønsalderen vil være 63 år i 2020 og 64 år fra 2023.

bank vil kunne beregne, hvilke konsekvenser, det har for din pensionsordning, at du vælger eller fravælger efterlønnen.

Efterlønsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne. Man
er kun med i ordningen, hvis man indbetaler sit løbende efter-

Du kan læse mere om efterløn og tilbagetrækningsreformen på

lønsbidrag. De ændringer i ordningen, som tilbagetrækningsrefor-

AAKs hjemmeside på www.aak.dk/nyheder/tilbagetraekningsrefor-

men medfører, er kombineret med en midlertidig mulighed for at

men-er-nu-vedtaget.

træde ud af ordningen og få sine indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt - skattefrit. Den mulighed eksisterer i perioden 2. april
2012 til 1. oktober 2012. Muligheden for skattefri tilbagebetaling
gælder for indbetalinger, der er foretaget fra 1999 og frem til 15.
maj 2011.

FaKD ønsker fokus på ernæring og loven
En øget fokus på ernæring kan ikke undgå også at sætte fokus på

Tilskud til diætist

den nuværende lovgivning. Når der tales om ernæringsindsats, så

Vores sundhedsfaglige kollegaer med autorisation har i vid

afgøres handling (eller mangel på samme) i sidste instans af gæl-

udstrækning mulighed for, at deres patienter kan modtage tilskud

dende paragraffer eller tolkningen deraf.

ved behandling via Sundhedslovens kapitel 15 om ydelser.

Skal vi have de bedste muligheder for at yde en optimal ernæ-

Diætisterne er derimod ikke inkluderet i lovgivningen, endnu.

ringsindsats og sikre rette ernæring til den enkelte, så må vi derfor

Konsekvenserne heraf er mange, men i en tid, hvor regioner og

have lovgivningen med os. Men det halter på flere punkter:

kommuner sparer diætister væk og beder patienterne selv finde
en privatpraktiserende diætist og få behandling der (helt for egen
regning), betyder det tusinder af patienter, der ikke får den opti-
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Anmeldelse

Verdens Bedste Kur – Vægttab der holder
Bogen er udgivet af Politikens Forlag og koster 300 kr.

der skal købes rigtig mange råvarer ind (nogle nemmere at få fat i

To af landets mest erfarne fagfolk inden for vægttab, Christian Bitz

end andre). Det, der dog nok overraskede mig mest ved madpla-

og Arne Astrup, har ifølge dem selv skruet ikke mindre end

nerne, var, at jeg på kurens sidste aften havde et forholdsvis stort

Verdens Bedste Kur sammen. Kostprincipperne og opskrifterne i

madspild, som ellers er en del af Ny Nordisk Hverdagsmads kæp-

kuren er baseret på verdens hidtil største vægttabsforsøg og kost-

heste. Til trods for, at jeg følte mig velforberedt, og som anbefalet

studie, Diogenes, som Arne Astrup har stået i spidsen for.

havde undladt at have unødvendige aftaler og aktiviteter i løbet af

I vægttabsforsøget fandt man frem til, at den optimale kostsam-

ugen, kom det bag på mig, hvor meget planlægning og tid i køkke-

mensætning til at tabe sig – og nok så vigtigt: at holde vægten, skal

net, det krævede at overholde planen til alle dagens måltider.

baseres på et højt indtag af proteiner og kulhydratkilder med lavt

Bogen henvender sig flere steder til overvægtige familier, men på

glykæmisk index (GI). Der er som sådan ikke noget nyt i, at protein-

baggrund af mine egne erfaringer har jeg svært ved at forestille

er mætter bedre end kulhydrat og fedt, og derfor er et vigtigt værn

mig, hvilke typer familier, der har både tid, overskud og ressourcer

mod overspisning, som mange overvægtige kæmper mod. Men at

til at overholde kurens madplaner.

GI også spiller en afgørende rolle i kampen mod de overflødige kilo,

Der er ingen tvivl om, at bogens to forfattere har gang i et spæn-

har der indtil i dag ikke været tilstrækkelig dokumentation for.

dende og ambitiøst projekt, men spørgsmålet er, om de har sat

Om Verdens Bedste Kur også på længere sigt kan sikre vægttab og

overliggeren lidt for højt i forhold til, hvad der er realistisk for

vedligeholdelse af det (og dermed kan ses som et alternativ til fed-

Familien Danmark.

mekirurgi, som bogen flere steder er citeret for) vides endnu ikke.
Men sikkert er det, at bogens to forfattere har formået at sætte

Bogen er anmeldt af

deres kur på dagsordenen.

klinisk diætist Nina Markholt,

Bogen er bestemt også yderst velskrevet og indbydende at bladre i.

Aarhus Universitetshospital

Her tænker jeg specielt på de velafbalancerede råd og fakta om
baggrunden, principperne for kuren og billederne af de mange
lækre opskrifter, som tager udgangspunkt i det populære nordiske
køkken.
Men hvordan fungerer bogen i praksis? Er det realistisk af følge
bogens 4-ugers madplan, som garanterer et vægttab på 1-2 kg om
ugen? Jeg fulgte kuren i en uge og det korte svar er: Nej! Bogens
madplaner virker ikke gennemarbejdet. Det er både besværligt og
dyrt at få handlet ind, da bogen ikke indeholder en indkøbsliste, og

male behandling. Samt mere ulighed i sundhed, da dette de facto

Ved at give diætisterne mulighed for at ordinere grønne recepter i

betyder 100 % brugerbetaling på diætistydelse.

samarbejde med lægerne, vil langt flere blive hjulpet til den rette
ernæring. Og dermed åbne op for besparelser i relation til hospi-

”Grøn recept” ordineret af diætister

tals genindlæggelser, brug af hjemmehjælp mm.

Ifølge Sundhedslovens kapitel 44 gives tilskud til lægeordinerede
ernæringspræparater. At ordination kun kan foretages af en læge

Det er på tide at få gjort op med den manglende brug af ernæ-

betyder, at patienterne er afhængige af, hvorvidt lægen har fokus

ringsprofessionelle. De relevante lovændringer vil sende et klart

på ernæringsrelaterede problemer, og om vedkommende mener,

politisk signal om, at vores politikere på Christiansborg også

at ernæringspræparater er relevante. Desværre er det ofte en indi-

ønsker at få sat fokus på den rette ernæring til den enkelte og

viduel vurdering fra den enkelte læges side, og ikke nødvendigvis

handler på det.

en evidensbaseret beslutning, der ligger til grund for udskrivning
eller ikke udskrivning af grønne recepter.
Diætisten nr. 116 - 2012

Ginny Rhodes, formand for FaKD
Bestyrelsen
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Af Liv Brandstrup, projektkonsulent i Diabetesforeningen og antropolog

”Sund hele livet”
- et billedmateriale om sundere mad- og drikkevaner til børn af anden etnisk baggrund

Praksisdiætisterne i Region Midtjylland og Diabetesforeningen har i samarbejde udviklet et billedmateriale om sundere mad- og drikkevaner til børn af anden etnisk baggrund.
I artiklen beskrives udviklingsprocessen og opbygningen af
det samlede materiale.

Opskrifter på arabisk, tyrkisk, somali og dansk.
Undervisningsmateriale til voksne med type 2 diabetes.
n Din egen journal på arabisk, tyrkisk, somali, urdu og
engelsk.
n Billedindkøbsguide på arabisk, tyrkisk og urdu.

Erfaringer fra bl.a. Region Midtjyllands

n

kurser, ”Frugt, form og fart”,

n

Diabetesforeningens projekt, ”Etniske
minoriteter og sundhed”, samt henvenLiv Brandstrup

Faktaboks:
Materialet kan findes på Diabetesforeningens hjemmeside
www.diabetes.dk/fremmedsprog.aspx
Her kan man også finde materialer på fremmedsprog til personer med type 2 diabetes. Der er blandt andet:

delser fra fagfolk, der efterlyste et materiale om sund kost til børn af anden
etnisk baggrund, var grundlaget for et

der er mest hensigtsmæssig at formidle budskaberne på. Der blev

samarbejde mellem Praksisdiætisterne i

derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af forskellige faggrup-

Region Midtjylland og Diabetesfor-

per (se faktaboksen Arbejdsgruppen). Arbejdsgruppen pegede

eningen om dette materiale.

overordnet på, hvilken form og hvilket indhold, materialet skulle

Nødvendigt at kende målgruppen

let vigtigt at have kendskab til målgruppens faktiske madvaner, og

Når man skal udvikle materialer til mennesker om sygdom og

hvilke specifikke fødevarer målgruppen brugte.

have. Derudover var det i forbindelse med udarbejdelse af materia-

sundhed, er det vigtigt at indhente viden om målgruppens adfærd
og vaner for at sikre, at den viden, der formidles, er relevant for

I forbindelse med Region Midtjyllands ”Frugt, form og fart”- kurser

målgruppen. Det er ligeledes vigtigt at undersøge, hvilken måde

var alle børn blevet bedt om at fotografere den mad, de spiste. Der

I Et vejledningsmateriale til fagpersoner |
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| Foto - Poul Ib Henriksen & Henrik Bjerregrav - Grafisk opsætning - Lene Jørgensen - Diabetesforeningen - Februar 2011 |

Sund hele livet
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Eksempel på oversigtsbillede.

Eksempel på
bevægelsesbillede

Bevægelsesbillede mayonaise

var 390 fotos. De viste hvilken mad, der blev spist til hvilke målti-

af Klinisk diætist Eva Myrup, Region Midtjylland, Klinisk diætist

der og i hvilke mængder. Dette billedmateriale blev suppleret med

Charlotte Bang Eisner, Region Midtjylland og Antropolog Liv

3 interviews om madvaner med familier af arabisk, tyrkisk og

Brandstrup, Diabetesforeningen.

somalisk baggrund i Vollsmose. Her blev der også taget billeder af
de madvarer, de brugte. Der blev ligeledes gennemført 2 fokus-

Små skridt i den rigtige retning

gruppeinterviews på en sprogskole med mødre af anden etnisk

Fokus i materialet er at støtte en forandringsproces hen mod en

baggrund samt fotograferet madpakker i en skoleklasse bestående

sundere livsstil for børn af anden etnisk baggrund (og deres famili-

af primært tosprogede børn.

er) ved at give denne gruppe børn og deres forældre handlekom-

Denne viden dannede baggrund for udarbejdelse af et prøveek-

petencer til forandring.

semplar af billedmaterialet, som blev afprøvet af Praksisdiætisterne
Region Midtjylland og Foreningen Fit for kids (Ved Pelle Plesner).

Den primære vej til dette er først at afdække barnets/familiens fak-

De erfaringer, som blev gjort i prøveperioden, blev indarbejdet i

tiske madvaner ved hjælp af en række oversigtsbilleder for at finde

den endelige udgave af materialet, som er udviklet til de faggrup-

ud af, hvilken adfærd man skal starte med at have fokus på.

per, der arbejder med målgruppen, fx pædagoger, sundhedsplejer-

Herefter at vise ved hjælp af bevægelsesbillederne, hvordan man

sker, lærere, diætister og sygeplejersker. Materialet blev udarbejdet

med små skridt kan bevæge sig i den rigtige retning – hen mod
sundere vaner (se eksempel på bevægelsesbillede).

Faktaboks:
Praksisdiætistordningen havde i 2011 henvist 242 svært
overvægtige børn til individuel vejledning
Der kan afholdes gruppetilbud for familierne i samarbejde
med kommunerne i midt og den østlige del af Region
Midtjylland
Kommunen skal i den sammenhæng stå for den fysiske
aktivitet med børnene, som en del af behandlingsforløbet.

Diætisten nr. 116 - 2012

Faktiske vaner
Materialet består af 35 billeder og heraf 10 oversigtsbilleder.
Oversigtsbillederne viser en oversigt over bestemte produktgrupper,
fx sukkerholdige produkter eller grønsager. Billederne er sat op, så
de er ”pegevenlige”, dvs. at der er mulighed for at pege på de
enkelte produkter. De skal understøtte, at barnet (og familien) med
udgangspunkt i billederne kan beskrive deres faktiske vaner.

Tema
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Vi mennesker har ofte en tendens til at sige det, vi burde gøre - i
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Et eksempel
på træningskort.

at ændre små ting kan gøre en forskel for sin sundhed.

stedet for det, vi faktisk gør. Derfor er det vigtigt i dialogen at støtte
en beskrivelse af den faktiske adfærd. Det kan man gøre ved at stil-

Værktøjer

le konkrete spørgsmål som fx ”hvad spiste du til morgenmad i dag”

Materialet består ligeledes af 3 praktiske værktøjer:

i stedet for ”hvad spiser du til morgenmad”. Når man spørger
Den smilende ven. Et ark med argumenter for at vælge sundere
madvaner, som kan være nemmere at forholde sig til som barn end
Faktaboks:
”Fitforkids.dk er en forening, der udvikler sundhedsforløb til børn og familier, som ønsker at opnå vægttab og få
en sundere livsstil.”

de officielle kostråd. Du kan som vejleder lade dig inspirere af disse
argumenter, eller du kan udlevere arket til børnene (og deres familier), ligesom de kan indgå som diskussionspunkter i undervisningen.
Træningsark. Et ugeskema, hvor der på forskellig vis kan markeres, hvordan det går med ”træningen” fx hvor mange stykker
grønt, der er blevet spist den sidste uge. Formålet er at give børne-

konkret, er chancen for at få en beskrivelse af den faktiske adfærd

ne mulighed for at ”træne” sundere valg.

større, end hvis man spørger til de generelle morgenmadsvaner.
Pointkort. En række små kort med billeder af slik, kager, snacks

Sundere vaner

etc., og hvor mange kJ, der er i den viste mængde. Formålet med

Bevægelsesbillederne viser, hvordan man enten kan reducere ind-

dette værktøj er, at børnene (og deres familier) kan få øje på, hvor

taget af usund mad, eller hvordan man kan øge indtaget af sund

meget de usunde produkter fylder i hverdagen, og det er en hjælp

mad. Det illustreres ved, at mulighederne bliver sundere ved at føl-

til at bevæge sig hen mod sundere vaner.

ge pilen mod højre. Fokus i disse billeder er at bevæge sig med
små skridt i den rigtige retning – hen mod sundere vaner. Målet er

lb@diabetes.dk

både at give konkrete forslag til små skridt i den rigtige retning,
men også at give en forståelse for og erfaringer med, at man ved

Faktaboks Arbejdsgruppen
Klinisk diætist Carina Birkebæk Nielsen, Odense Kommune, Konsulent Hanne Bøgelund, Odense Kommune, Antropolog Ann Møller, a-people,
Tolk Nezaket Sahin, Børne- og ungelæge Susanne Buhl, Odense Kommune, Motionsformidler Kirsti Trinderup Pedersen, Odense, Klinisk diætist
Charlotte Bang Eisner, Region Midtjylland og projektkonsulent Liv Brandstrup, Diabetesforeningen.
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Af Anne W. Ravn, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital

Restaurant GoCook

Ude i landet boltrer skolebørn på mellemskoletrinnet sig
gerne i hjemkundskab. Men madlavning er et håndværk,
som kræver øvelse, og faget hjemkundskab har trange kår
på skoleskemaet. Med et initiativ som FDB’s GoCook møder
eleverne en diætist til en lærerig, hyggelig og opbyggelig
event, hvor rollen som diætist er at inspirere, motivere og
facilitere.
På Restaurant GoCook besøger jeg en skoleklasse en eftermiddag og guider børnene, mens de selv er i køkkenet. Vi snakker
om, hvad sund mad og gode madvaner er. Bagefter inviterer vi
forældrene til en middag, som børnene har lavet. Inden vi spiser
sammen, har jeg holdt foredrag for forældrene om, hvad gode
madvaner er i en familie, med konkrete tips til, hvordan man kan
bruge tiden sammen i køkkenet. Forældrene bliver ofte overraskede over, hvad deres børn faktisk kan og har lyst til i et køkken.
Tal fra FDB Analyse viser, at mindre end hvert andet barn i
Danmark lærer at lave mad. Og det er alt for lidt. Som diætist
sætter jeg pris på, at FDB ikke bare kommer med tørre tal om
børn og madlavning, men også selv sætter initiativer i verden,
som giver børn og unge muligheder for at tilegne sig flere og
bedre madkundskaber derhjemme og i skolerne.
Børn kopierer det, vi lærer dem, og de kan om nogen motiveres
til selv at vælge et sundere liv. Det kræver, at vi hjælper dem på
vej ved at lære dem de basale køkkenkompetencer, og give dem

Restaurant GoCook
er en aktivitet, som skal gøre det nemmere for den opvoksende generation at træffe de sunde valg, når de laver mad. Målgruppen er børn og
deres familier. GoCook er sat i værk af FDB for at forbedre folkesundheden gennem mad og måltider. Læs mere om Restaurant GoCook på
www.madvaerk.dk eller på www.fdb.dk eller skriv til Tine Ørnebjerg Pedersen, projektleder hos FDB, på top@fdb.dk eller diætist Anne W. Ravn,
forfatter til bøgerne "Spis dig let" og "Grove løjer", på annerav@gmail.com.

Diætisten nr. 116 - 2012
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et solidt kendskab til råvarer og deres egenskaber, og hvordan de
kan anvendes og sættes sammen.
Konceptet med Restaurant GoCook giver eleverne oplevelser,
hvor de på den ene side smager sig gennem de rå varer og deres
færdige retter, og på den anden side bliver inspireret og engageret i at håndtere fødevarer.
For mange børn og forældre handler madlavning i hverdagen om
tid og travlhed. Hverdagen er hvidt toastbrød, misforstået sovseaskese, magtkampe om grønsagerne, maskinudbenet salami og

Gratis materialer til sundhed for børn
"GoCook" er en event for elever i 4.-7. klasse, som skal give
børn lyst til at tilberede og spise sund mad. "GoCook" er udarbejdet af FDB skolekontakten til faget hjemkundskab, som
betaler for råvarer, opskrifthæfter og undervisningsmaterialer.
"GoCook" foregår hvert år i november (uge 45). Her modtager
skolerne undervisningsmaterialer og en smagekasse med gratis råvarer, som de kan hente i deres lokale Kvickly,
SuperBrugs eller Dagli’Brugs. Alle elever får et opskriftshæfte
med sunde opskrifter til at tage med hjem og fortsætte
madlavningen. Læs mere om "GoCook" på
skolekontakten.dk eller se filmen om "GoCook"

skeptiske familiemedlemmer, som mener, at hvis det lugter af
sundhed, er det uforeneligt med at smage godt. Det er her, hjemkundskab og bogen,"Grove Løjer", kan give børnene en anden
vinkel på madlavningen, så de også kan udfordre deres forældre

sige baggrund og engagementet bliver en ressource for en sam-

på valget af retter på middagsbordet.

arbejdspartner som FDB, der ønsker at facilitere projekter om
mad og læring sammen med børn. Sammen kan vi bidrage til, at

Hjemkundskab er et overset fag i folkeskolen, som ofte bliver

flere børn får en god maddannelse.

nedprioriteret i forhold til færdigheder som dansk og matematik.
Politikerne symptombehandler hellere de livsstilssygdomme, som

annerav@gmail.com

følger af, at vi ikke ved nok om at håndtere egen sundhed og
have gode madvaner. Derfor må andre træde til og vise vigtighe-

Se også www.skolekontakten.dk

den af faget. Her har diætisten en rolle, hvor den ernæringsmæs-
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Af Malene Iskov, klinisk diætist, DiætistTeamet

SUNDHEDSRALLY for efterskoleelever
Unge engageres i egen sundhed på ny spændende måde

Oplæg om sund mad virker ikke. Eleverne gider ikke høre på

Et eksempel på et emne var: ”Hvorfor spise 600 g grønt og frugt

de kloge voksne. Nogenlunde sådan var udgangspunktet, og

om dagen?”. Eleverne måtte i gang med research på emnet, og

den store udfordring var: Hvordan kan vi motivere de unge

deres arbejde skulle ende op med at ”sælge budskabet” om at

mennesker til at spise sundt? Og hvordan kan vi engagere de

spise 600 g frugt og grønt, således at deres kammerater fik lyst til

unge i deres egen sundhed og få dem til at tage et medansvar? Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole og diætist Malene

at følge deres råd.
Plancherne var flotte og informative, og filmene indeholdt elemen-

Iskov tog i fællesskab udfordringen op, og det har skabt et nyt

ter, der kunne inspirere Nordisk Film. Budskaberne blev solgt på

spændende samarbejde, som vi håber kan inspirere andre.

så humoristisk vis, at der ikke var et øje tørt.

Sundhedsrally på efterskolen

Ved ferniseringen var eleverne med til at vurdere deres kammera-

60 efterskoleelever mødte op til sund-

ters arbejde, og med stemmesedler blev det gjort op, hvem der

hedsrally med mobiltelefon og bærbar

havde lavet den bedste udstilling.

Malene Iskov

pc under armen. De blev introduceret
til præcist definerede opgaver i fælles

”Testen” blev afviklet i idrætshallen som en fysisk aktivitet, hvor

flok og blev derefter sendt ud i mindre

grupperne konkurrerede mod hinanden på deres nye viden –

arbejdsgrupper. På 5 timer skulle ele-

hvem havde lært mest under sundhedsrallyet?

verne fremstille plancher og produkter
til udstilling. De skulle udvikle spørgs-

YES engagementet fra eleverne var meget stort, og deres pro-

mål til test, som de senere selv deltog i, producere kortfilm samt

dukter var fantastiske.

sunde forfriskninger. På trods af at eleverne var under hårdt tids-

De solgte deres budskaber til deres kammerater på en hel anden

pres, var de meget engagerede, og deres slutprodukter var fanta-

måde, end vi voksne ville have gjort, og vi er ikke i tvivl om, at de

stiske.

fik noget ud af arrangementet. Som undervisere er det en fantastisk måde at arbejde på. Diætist, lærere og køkkenpersonale er
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konsulenter for eleverne, men det er eleverne, der skal levere pro-

blevet til i et samarbejde mellem skolens ledelse, lærere, diætist

dukterne og ikke mindst: sælge budskaberne.

og en flok engagerede elever. Efter i et års tid at have arbejdet

Vi er ikke i tvivl om, at det virker, og vi har nu afviklet sundheds-

med skolens mad og måltidspolitik var det blevet tid til at få ele-

rally i fællesskab på Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole i 3 år i

verne i tale, og derfor blev arrangementet ”Bid i det knapt så sure

træk, og konceptet udvikler sig for hvert år med de erfaringer, vi

æble” sat op.

gør os.

Jeg var som diætist med til at sætte processen i gang, og hvor var
det fantastisk at se, hvordan eleverne stille og roligt tog over, og

Haderslev Katedralskole og 10'eren på Sønderskovskolen

min rolle lige så stille forsvandt, for at jeg til sidst, sammen med

På Haderslev Katedralskole og 10. klasses skolen i Sønderborg

skolens ledelse, kantinepersonale og byens borgmester kunne

har DiætistTeamet også afholdt sundhedsrally. På 10. klasses sko-

sidde på VIP-pladserne og betragte et formidabelt elevshow, hvor

len blev sundhedsrallyet til en temauge, hvor lærerne i forskellige

elever formidlede de 8 kostråd på en ung og rammende måde.

værksteder arbejdede med eleverne, og diætisten deltog som kon-

Lærerne havde igangsat produktion af videospot omkring de 8

sulent i hele processen i både planlægningen og under afviklin-

kostråd, og disse videospot var omdrejningspunktet for showet.

gen af ugen.

Fantastisk underholdende samtidig med, at der blev serveret det

Der blev arbejdet i værkstederne i tre dage, og på 4. dagen blev

ene sundhedsbudskab efter det andet.

alt samlet i en forestilling, hvor alle de unges produkter i form af

Da starten gik, blev der spillet Starwars musik, og kampen stod

malerier, videofilm, fitness mv. blev vist frem krydret med en læk-

mod bananen og mrs. Kit kat. Og hvem mon vandt? Det gjorde

ker grøn buffet, som et af værkstederne serverede.

den mest udholdende,… bananen naturligvis. De to konferencierer smed derefter udklædningen og kom med sunde facts, som

Elever fra Haderslev Katedralskole bed i det knap så sure

blev afløst af videospots, en skør fitnessinstruktør og livemusik.

æble

Som fagperson er jeg oprigtig imponeret og er glad for, at jeg ikke

På Haderslev Katedralskole var processen en helt anden. I et

iscenesatte et kedeligt oplæg om sunde kostvaner, som helt sik-

halvt år blev der arbejdet med de 8 kostråd i biologi, mediefag,

kert ville få halvdelen af salen til at udvandre.

matematik mv., og til sidst blev en forestilling sat op. Der blev

Det var undervisning i højeste klasse – fra ung til ung – og salen

uddelt Grønne Snacks ved indgangen, bananer delte kram ud, og

var fyldt og tændt under hele forløbet.

så blev der ellers fyret op under musikken. Det var indledningen
til arrangementet, som eleverne på Haderslev Katedralskole havde

maleneiskov@youmail.dk, www.diaetist-iskov.dk

valgt at kalde ”Bid i det knapt så sure æble”. Arrangementet var

Nøglehullet - også på opskrifter
Nøglehullet på spisesteder blev lanceret den 1.

res en ny nøglehulsavis ”24 / 7”, et mobilsite

februar i år. Det giver forbrugere i Danmark

”m.noeglehullet.dk”, hvor man fra smart-phones kan

mulighed for at vælge et sundere måltid, når de

hente Nøglehulsmærkede opskrifter og information

spiser på Nøglehulscertificerede spisesteder.

om Nøglehullet, forbrugerne kan vinde gavekort til
brug i supermarked mv.

Samtidig er det blevet muligt at markedsføre nøgle-

Læs meget mere om Nøglehulsmærkede opskrifter,

hulsmærkede opskrifter for hele måltider.

Nøglehullet på detail, Nøglehullet på farten,

Opskrifterne skal leve op til specifikke energi- og ind-

Nøglehullet på spisesteder og Nøglehullet til etniske

holdskrav. I ugerne 17 og 18 kører Fødevarestyrelsen

minoriteter på

kampagne, der flager op for forbrugernes nye mulighed for at lave sundere mad derhjemme. Her lance-
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Af Margit Vesterlund, klinisk diætist, Hjerteforeningens Rådgivningscenter Kolding

Sund mad i kantinen
– vigtigt i en sundhedsfremmende indsats
Vi spiser 25 – 40 pct. af vores daglige mad i de måltider,

Diætisten skal kunne omsætte kriterierne og give valgmuligheder

vi spiser på vores arbejdsplads. Derfor er det vigtigt at have

både til de kantiner, der vælger at bruge en del færdiglavede føde-

fokus på, hvad der tilbydes på arbejdspladsen.

varer, og til dem, der laver alt fra bunden. Ofte er det økonomiske,
fysiske eller uddannelsesmæssige aspekter, der ligger til grund for
de forskellige valg.

Hjerteforeningen har gennem flere år været med til at gøre maden
sundere på flere virksomheder i Danmark. ”Hjertevenlig kantine”

Kantinepersonalet undervises undervejs i forløbet. Det er dog

er et koncept, der giver virksomheder retningslinjer, så de kan

mindst lige så vigtigt, at der finder undervisning / foredrag sted for

leve op til fastsatte kriterier for sunde tilbud i kantinen. De kliniske

virksomhedens ledelse og medarbejdere, så alle får en forståelse

diætister ansat i Hjerteforeningen giver fra den første kontakt kon-

af, hvorfor tilbuddene i kantinen måske ændres. Ofte ender det

sulentbistand til virksomhederne, lige fra muligheden for at gøre

med en formuleret mad- og måltidspolitik. Et eksempel på ændre-

kantinens tilbud sundere til undervisning af kantinepersonalet og

de tilbud er en kantine, der valgte at fjerne alle sodavandsauto-

foredrag for virksomhedens medarbejdere.

mater på hele virksomheden. Til gengæld udvidedes morgenmadstilbuddet fra blot rundstykker til flere forskellige nybagte brødty-

Først udarbejdes status over kantinens nuværende tilbud, opskrif-

per, surmælksprodukter, gryn, mysli, ost, frugt m.m.

ter, muligheder og/eller begrænsninger for ændrede indkøbs-, tilberednings- og opbevaringsmåder. Der ses også på personalets

Diætisten har en vigtig rolle i processen med at få medarbejderne

uddannelsesmæssige baggrund og brugernes behov, der jo kan

til at være med på ændring af kantinens udvalg i en sundere ret-

være alt lige fra en døgnåben kantine til kun at omfatte frokostmu-

ning. Budskabet er, at det bør ses som et gode – en hjælp i hver-

lighed eventuelt med mellemmåltider.

dagen, at virksomheden nu tilbyder hjertevenlig kost. Måske fjernes eller reduceres der i nogle af de tilbud, kantinen plejer at

Herefter arbejdes sammen med kantinepersonalet hen mod opfyl-

have, men gengæld vil der komme andre, evt. flere, tilbud i ste-

delse af Hjerteforeningens fastsatte kriterier for ”Hjertevenlig kan-

det. Selv om virksomheden vælger at have en kostpolitik, så er det

tine”. Medarbejderne skal have mulighed for at kunne vælge fisk

vigtigt at få understreget, at det i sidste ende er den enkelte med-

dagligt, der skal være mulighed for at spise ca. 150 g grønt og 2

arbejder, der selv vælger og dermed har ansvar for egne valg.

stk. frugt, der skal være anvendt olie og flydende margariner ved
tilberedning, brødet bør primært være fuldkornsbrød osv.

mvesterlund@hjerteforeningen.dk

Eksempel på, hvor forskelligt fedtindholdet kan være i samme ret! Da man ikke kan vide, hvilken opskrift, der anvendes, når
man spiser ude, er det en stor hjælp, hvis ens kantine kun tilbereder mad efter hensigtsmæssige opskrifter.
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Fresubin YOcrème
®

Friskt og cremet yoghurtlignende
proteintilskud

4 friske smagsvarianter
•
•
•
•

Neutral
Hindbær
Lemon
Abrikos/fersken

Komplet med højt indhold af
energi og protein
• 187,5 kcal/787,5 kJ pr. bæger (125 g)
• 9,4 g protein pr. bæger (125 g)

Højt indhold af calcium
Omega-3/omega-6 ratio 1:3

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk

Af Kirsten Færgeman, klinisk diætist, cand.scient. Aalborg Sygehus, samt firmaet Mobildiætisten

Højvangens Slankehold
– ”Højvangen mod nye mål”
Ved siden af mit daglige arbejde på Aalborg Sygehus har

For at komme på holdet skulle deltagerne fra starten have et BMI

jeg et diætistfirma, ”Mobildiætisten”, hvor jeg arbejder med

på 30 eller derover. De fleste meldte sig ”frivilligt” til holdet, nogle

klienter, der gerne vil tabe i vægt. De fleste – hvis ikke alle

få meldte sig af nød, fordi de har fået konstateret type II diabetes.

– har et BMI på 30 og derover. Når de kommer i klinikken,

Deltagerbetalingen var på 200 kr. pr. deltager.

er det min erfaring, at de har prøvet alt andet. Alle mirakelkure er afprøvet, mange har virket, men mange klienter har

I dag består holdet af 15 deltagere, 13 kvinder og 2 mænd i alderen 25 år – 69 år. I skrivende stund har jeg talt med stort set alle

også taget alle de tabte kilo på igen, og det er da for ærger-

deltagere på Højvangens slankehold, og 13 ud af 15 deltagere har

ligt.

fået udarbejdet individuel kostplan. Det er meget forskelligt, hvor-

Kirsten Færgeman

dan compliance har været, og som i alle andre sammenhænge
I slutningen af 2011 blev jeg kontaktet

kan ”vejen til helvede være brolagt med dårlige undskyldninger”,

af Randi Kudsk Olsen, der på det tids-

som én af deltagerne siger. Generelt har det dog været positivt, og

punkt var Projektleder for ”Projekt

indtil videre har stort set alle tabt sig siden opstarten midt i januar

Højvang” i Skanderborg. Projekt

måned 2012.

Højvang er et resultat af et samarbejde
mellem Midtjysk Boligselskab og

Deltagerne på holdet har stor fornøjelse af hinanden og støtter sig

Skanderborg Andelsboligforening.

generelt meget til hinanden. De oplæg, jeg planlægger at skulle

Formålet med samarbejdet er at skabe

igennem, går sjældent efter planen, da der er mange, der gerne

en positiv og varig forandring af et

vil til orde, hvilket er rigtig fint. Der bliver grinet meget på de afte-

område af ”Højvangen”, der er kendetegnet ved socialt boligbyg-

ner, som jeg har sammen med holdet. Deltagerne arrangerer tra-

geri og en del mennesker på overførselsindkomst.

veture om søndagen eller andre sociale aktiviteter med fokus på

Landsbyggefonden og Skanderborg Kommune støtter Projekt

vægttab, og mødes i øvrigt én aften om ugen, hvor de så har

Højvang økonomisk. Hensigten har hele tiden været, at beboernes

fokus på motion, psykologi, mindfulness osv. Generelt er arbejdet

ønsker for aktiviteter skal være i højsædet i hele projektet.

som klinisk diætist på Højvangens Slankehold mere en fornøjelse
end et arbejde. Det er i hvert fald en helt anderledes måde at

Randi Kudsk Olsen ville høre, om jeg ville være tilknyttet som kli-

arbejde på, og det kan varmt anbefales at arbejde som diætist i

nisk diætist til Højvangens Slankehold. Holdet var på kontakttids-

sådanne sammenhænge.

punktet på tegnebrættet, og ønsket var et slankehold for områdets
beboere. Det skulle forløbe over ½ år. Jeg skulle som diætist

kirsten@mobildiaetisten.dk

mødes med holdet én aften om måneden, hvor jeg enten skulle
holde oplæg, arrangere madlavningsaftener i samarbejde med
holdets deltagere og sikre, at alle blev kontrolvejet. Alle på holdet
skulle, derudover, have optaget kostanamnese og udarbejdet individuel kostplan.
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Af Kirsten Bønløkke, klinisk diætist, Osteoporoseforeningen, Århus

Vejledning om knoglesund kost gennem diætist
– et prioriteret tilbud i Osteoporoseforeningen
Osteoporoseforeningens formål er at udbrede kendskabet til
knogleskørhed, herunder kendskabet til forebyggelse og
behandling af sygdommen, bl.a. gennem oplysning om
motion og sund levevis, så flest muligt kan bevare trivsel og
førlighed livet igennem. Osteoporoseforeningens 11.300
medlemmer kan frit benytte sig af tilbuddet om diætistrådgivning pr. telefon eller ved henvendelse på sekretariatet.
Osteoporoseforeningen blev stiftet i
1992 og har 21 lokalafdelinger fordelt
over hele landet. Sekretariatet har til
Kirsten Bønløkke

huse i Århus og beskæftiger 2½ fuldtidsmedarbejder. Et medlemskab af foreningen tilbyder et medlemsblad med
højt fagligt stof fire gange om året,
lægetelefon to timer om ugen med to
speciallæger, samt diætisttelefon hver
onsdag eftermiddag ved klinisk diætist. Såvel landssekretariat som
lokalafdelinger arrangerer stormøder, foredrag og medlemssammenkomster, hvor faglighed og det psykosociale aspekt i at møde

Forebyggelse og behandling

andre i samme situation er i fokus.

– calcium og D-vitamin spiller stadig hovedrollerne
Osteoporose behandles medicinsk sammen med tilskud af cal-

Ifølge osteoporoselæger har 550.000 danskere osteoporose, men

cium og D-vitamin og råd om daglig motion, mens osteopeni ale-

kun ca. 15 pct. er i behandling. Osteoporoseforeningen arbejder

ne behandles med kosttilskud og motion. Senere års internationa-

aktivt på at øge politisk opmærksomhed på den folkesygdom, som

le undersøgelser peger på, at tilskud af calcium bør gives i forhold

knogleskørhed er. Det sker ud fra opfattelsen af, at det er vigtigt,

til madens indhold af calcium og altid sammen med D-vitamin, og

at befolkningen oplyses om en så udbredt sygdom, og at menne-

en udvidet metaanalyse (1) fra 2011 tyder på, at calciumtilskud,

sker, som har risikofaktorer for at udvikle sygdommen, bliver infor-

givet alene til personer, der i forvejen får over 800 mg calcium fra

meret om vigtigheden af en knoglevenlig livsstil og tilbydes under-

kosten, kan være forbundet med 31 pct.´s øget risiko for AMI.

søgelse for osteoporose i henhold til gældende vejledning.
Information om behandling af osteoporose og osteopeni ved diagnosticering påhviler den praktiserende læge.

Faktaboks
Knoglevævets mineraltæthed (knoglemassen) måles ved en knogleskanning (DXA-scanning).
Graden af knoglemasse klassificeres ved en T-score.
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Normal knoglemasse

T-score større end -1

Osteoponi (let nedsat knoglemasse)

T-score mellem -1 og -2,5

Osteoporose

T-score mindre end -2,5
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Faktaboks
Calciumtilskud med Carbonat anbefales
generelt - og skal altid tages sammen med
et måltid. Såfremt Carbonat giver forstoppelse, kan Citrat forsøges. Citrat er 2-3 gange
dyrere end Carbonat, og optageligheden er
kun ganske få procent forhøjet.

Børn født ved
kejsersnit har ekstra
behov for beskyttelse

Osteoporoseforeningens oplevelse er, at der oftest
Ak

tiv

bakterieku
l

r
tu

ikke er tid til en kostanamnese, der kan vurdere
behovet for tilskud af calcium. Opgaven kunne fint
varetages af en praksisdiætist eller -sygeplejerske,
men dette tilbud ses sjældent i forbindelse med
osteoporose. Her kommer osteoporoseforeningen
ind med sit diætisttilbud, som primært sigter mod
en analyse af kostens indhold af calcium og Dvitamin med henblik på at optimere maden eller
tilpasse kosttilskud i forhold til livssituation.
Sufficient indtagelse af calcium og D-vitamin samt
KRAM faktorerne betragtes som de vigtigste elementer i forebyggelse af knogleskørhed.
Osteoporoseforeningen forsøger gennem en bred
vifte af tiltag at nå så bredt ud i befolkningen, som
foreningens midler og ressourcer rækker til. I
2012 gennemfører foreningen en kampagne med
fokus på, at knogleskørhed er arvelig.
Forebyggelse, opsporing, rigtig og rettidig behandling samt information om vejen til en knoglevenlig
livsstil, formidlet af speciallæger, fysioterapeuter og

Kejsersnit forsinker koloniseringen af bakterier i tarmen
I dag fødes næsten hver femte barn i Danmark ved kejsersnit.
At disse børn ikke eksponeres for bakterierne i moderens
fødselskanal, har betydning for udviklingen af tarmflora og
immunforsvar. Bifidobakterier er vigtige for udviklingen af en
sund tarmflora hos spædbørn, men ved kejsersnit forsinkes
koloniseringen af disse bakterier markant. Børn, som fødes
ved kejsersnit, har derfor øget risiko for visse sygdomme,
hvor immunforsvaret i tarmen indvirker blandt andre diarré1,
fødevareallergi2 og andre atopiske sygdomme3.
Tilskud af bifidobakterier efter fødslen
Den bedste forudsætning for at opbygge en bifidodomineret tarm
er naturligvis amning. Spædbarn, som får brystmælk, udvikler
nemlig en tarmflora, som er rig på disse bakterier. Mødre, som
føder ved kejsersnit, oplever imidlertid ofte flere problemer med
amning, end de der føder vaginalt4. I de tilfælde hvor amning
ikke er muligt, eller hvor der er behov for at supplere med
modermælkserstatning, findes der nu et godt alternativ. NAN Pro
indeholder den aktive bakteriekultur Bifidobacterium Lactis, som
fremmer koloniseringen af bifidobakterier i tarmen. NAN Pro giver
ikke blot en klinisk dokumenteret tilvækst, der modsvarer væksten
hos børn, der ammes, men bidrager også til aktivt at styrke
barnets tarmflora og immunforsvar.

kliniske diætister, vil foregå i en række af de større
byer fordelt over hele landet.
Osteoporoseforeningen lancerer i samme forbindelse sin kogebog nr. 2: ”Knoglestærk kogekunst”,
udarbejdet af klinisk diætist. Bogen indeholder
nemme hverdagsretter til to personer, med oplyst
indhold af calcium og D-vitamin og et skema, der
giver mulighed for at beregne det daglige indtag af
calcium og D-vitamin.
kb@osteoporose-f.dk

Vigtig information: Brystmælk giver den bedste næring til barnet i de første måneder af livet.
Derfor bør brystmælk om muligt altid være det første valg.

Her kan du kontakte produktspecialisterne
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Af Marianne Ravn Knop, klinisk diætist, Herlev Hospital

En verden til forskel Ernæringsprojekt i Sierra Leone
I december 2010 bragte Diætisten artiklen, "Ildsjæle i
junglen", om et hospitalsprojekt i Sierra Leone. I denne
udgave af bladet følges op på projektet i junglen, hvor flere
danske ernæringsprofessionelle gør en indsats for et bedre
sundhedsvæsen, - bare uden for Danmarks grænser.

Jeg var mildest talt overrasket, da jeg
første gang trådte ind på hospitalsgrunden i Masanga. Jeg havde forinMarianne Knopp

den gjort mig mange tanker om mødet
med jungle-hospitalet og livet i
Masanga, og alt det jeg antog hjemmefra, viste sig at være helt anderledes.
Virkeligheden var en anden, og jeg
tror, det kan være svært at forstå realiteterne hjemmefra - ikke kun for mig.
Ved et rent tilfælde fik jeg kendskab til den mindre NGO Masanga
under mit studie på Professionshøjskolen Metropol. På daværen-

ernæringstilstand blandt indlagte og ambulante patienter.

de tidspunkt gik jeg på 2. semester og syntes måske ikke, at mine

Ligeledes at optimere hygiejnestandarderne i køkkenet og på

kvalifikationer rakte til at bidrage til ændringer af de ernærings-

hospitalsafdelingerne, med henblik på at minimere sygdomstilfæl-

mæssige forhold i Sierra Leone. Jeg blev derimod en del af frivil-

de forårsaget af ringe hygiejne.

liggruppen i Danmark og fulgte på tæt hold andres rejse og arbejde i Sierra Leone. 2½ år senere blev det min tur.

Trods flere frivilliges ihærdige forsøg på at opnå og arbejde med
det overordnede formål, opstår der alligevel hygiejneproblematik-

Foreningen Masanga, der blev stiftet i 2005, har til formål at reha-

ker, der stort set er de samme nu, som da projektet var i sin spæ-

bilitere og drive hospitalet, således at lokalbefolkningen kan tilby-

de opstart.

des helt basale og livsnødvendige sundhedsydelser. Efter en bru-

Årsagerne til dette kan være mange, men primært oplevede jeg

tal borgerkrig af 10 års varighed er landets infrastruktur ødelagt,

sprogbarriere og vidensniveauet omkring ernæring, hygiejne og

og landet har ikke ressourcer til at få sundhedssektoren på fode

køkkendrift som værende de væsentligste faktorer.

igen. Der er mangel på sundhedspersonale – læger, sygeplejer-

Håndtering af fødevarer og den personlige hygiejne er forbedret,

sker, jordemødre og ikke mindst personale med ernæringsfaglig

men der er stadig lang vej til et acceptabelt niveau.

baggrund.
Visionen er at skabe vækst og udvikling – herunder uddannelse af

Projektbeskrivelse

overstående faggrupper lokalt.

De arbejdsopgaver, der ventede mig i Masanga, blev nøje planlagt
og diskuteret med den danske projektkoordinator inden afrejse.
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Nutrition and Sanitation projektet har efterhånden været kørende i

Supervision af hospitalskøkkenet var en nødvendighed, men mit

et par år med det overordnede formål at forbedre den generelle

primære fokus lå i at undersøge mulighederne for den individuelle
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ernæringsbehandling med igangsætning af kostregistrering og

uddannelsen som Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed.

monitorering under hensyntagen til de få muligheder og ressour-

Til undervisning af køkkenpersonale, implementering af nye syste-

cer Masanga besidder. Heri ligger en udfordring i at tænke krea-

mer samt opfølgning af gamle tiltag har pædagogik, didaktik og

tivt i forhold til diætsammensætning, når man på markedet har

formidling været omdrejningspunktet.

meget få valgmuligheder.
På børneafdelingerne erfarede jeg hurtigt et behov for individuel

Fremtid

ernæringsbehandling af indlagte under- og fejlernærede børn, idet

Der er en verden til forskel sammenlignet med danske standarder,

UNICEFs forsyning af ernæringsprodukter svandt ind.

og tingene ændrer sig ikke natten over, men en langsom kontinu-

Produkterne fra UNICEF er gratis til behandling af børn og en

kontinuerlig udvikling i den rigtige retning er alt, hvad jeg og

betydelig ressource i Masanga. Vi har tidligere haft stor succes

andre involverede i Masanga ønsker. At ændre vaner og rutiner

med produkterne F75, F100 og ”Ready to use food”, som eksem-

samt at implementere nye tiltag tager tid, hvilket ikke er anderle-

pelvis Cornsoy blend og Plumbinut, der gør det nemmere at sikre

des end i det danske sundhedsvæsen. Alligevel må opgaven gri-

sufficient ernæringsindtag.

bes an på anderledes vis i Masanga, idet der her er en grundlæg-

På baggrund af dette iværksatte jeg nødvendige tiltag og udvikle-

gende manglende forståelse for behovet for ændringer. Årsagen er

de forskellige opskrifter på næringstæt grød til de indlagte børn, til

primært manglende viden, hvorfor undervisning og uddannelse

trods for de store økonomiske og planlægningsmæssige konse-

bør være første step.

kvenser, det har for Masangas arbejde. Det stod hurtigt klart, at
køkkenpersonalet ikke var i besiddelse af de fornødne kompeten-

Jeg har ikke svaret på, om de velkendte vestlige metoder og til-

cer i henhold hertil, og jeg vejledte i tilberedningen adskillige gan-

gange er passende i et udviklingsland, hvor modtagergruppen har

ge, for at eliminere denne barriere.

et helt andet udgangspunkt end jeg selv.
Spørgsmålet er, om man kan integrere læringsstile i undervisnin-

Sideløbende forsøgte jeg gennem flere møder med distriktets

gen, for på den måde at øge forståelse og vidensniveau. Kan ejer-

medicinske leder at udrede årsagen til manglende forsyning af

skab og medbestemmelse i et projekt skabe udvikling og motiva-

UNICEFs produkter, og hver gang med lovning på, at de snart vil-

tion, eller er behovet et helt andet – såsom faste rammer og

le ankomme. Jeg må erkende, at jeg er blevet udfordret og tålmo-

ordrer fra en overordnet?

dighedstestet til det yderste, ikke mindst når korruption kan være

Der er ingen tvivl om, at dette er et område, der skal klarlægges,

en del af forklaringen. De samme produkter, som vi manglede på

idet undervisning af køkkenpersonale, sygehjælpere, sygeplejer-

hospitalet, fandt jeg adskillige gange på det sorte marked, hvor de

sker og muligvis lokale læger på et nyopstartet uddannelsescenter

ikke gør gavn for de under- og fejlernærede børn.

er en del af visionen.

Ud over den ernæringsfaglige viden ift. individuelle ernæringsind-

Den baggrund, jeg og andre kommer med som klinisk diætist, er

satser, har jeg i høj grad gjort brug af den brede faglighed fra

yderst relevant i forbindelse med Nutrition and Sanitation projek-
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tet – ikke mindst i fremtiden. Det er ikke et traditionelt diætistjob,

rette faglige og personlige kompetencer, der er klar til at tage

men jo mere projektet udvikler sig og bevæger sig i retning af

udfordringen op. Dette kræver både omstillingsparathed og kreativ

individuelt tilrettelagte indsatser til fordel for de indlagte patienter,

tænkning.

jo mere relevante bliver diætistens kompetencer.

Den absolut største udfordring har været at gå på kompromis med
egne kriterier for acceptable hygiejne- og ernæringsstandarder,

Det billede, der viser sig på hospitalsgangene, er generelt dårlig

når ambitionerne er store. Som frivillig har jeg erfaret nødvendig-

ernæringsstatus og øget risiko for infektion forårsaget af dårlig

heden af, at tilpasse egen faglig viden og ambitioner til de forhold,

hygiejne. På kirurgisk afdeling er den stressmetaboliske patient i

jeg mødte i Masanga, men jeg bevarer fortsat håbet om, at kvali-

den postoperative fase på nuværende tidspunkt et uberørt områ-

teten i arbejdet opnår tilfredsstillende standarder, inden den dan-

de, og der ligger stadig opgaver på børneafdelingerne. Alt sam-

ske organisation Masanga trækker sig fra hospitalet.

Masanga holder ved
Jeg har i omtrent 2½ år, forinden rejsen til Sierra Leone, arbejdet i
Masangas frivilliggruppe i Danmark. Her fungerer jeg i dag som
logistik- og økonomiansvarlig og sidder med i bestyrelsen som
repræsentant. Samtidig har jeg efter hjemkomsten måttet erkende, at min interesse for ernæringsbehandling i ulandsperspektiv
er så stor, at jeg ikke kan undlade at lade mig involvere i Nutrition
and Sanitation arbejdet.
Sierra Leones historie, kultur, natur og befolkning har gjort stort
indtryk på mig, og opholdet har været givende både fagligt og personligt. Det er ikke sidste gang, jeg sætter mine ben på Masangas
grund i den Sierra Leonske jungle.
mrknop@hotmail.com
men af diætetisk interesse, men standarderne er anderledes, og
ressourcer, i form af økonomi og kvalificeret personale, må ses

Se også www.masanga.dk

som den begrænsende faktor i behandlingen af patienter.

Faglige udfordringer
Med tiden skal al ansvar i projektet overdrages til den lokale ledelse, men der vil langt ud i fremtiden være brug for frivillige med de

38

Tema

Diætisten nr. 116 - 2012

Møde- og kongreskalender 2012
14. og 15. april:
Kursus, Folkeuniversitetet i København: Mad, kultur og identitet. Ved cand.mag. Mathias Strand
Njalsgade 118, Københavns Universitetet, bygning 22, st. lokale 49. Kl. 10.15-16.
Tilmelding foregår via hjemmesiden, hvor der også fremgår flere detaljer om kurset:
http://www.fukbh.dk/default.aspx?pagetype=8&HoldNr=2012-5226

5. og 6. maj:
Kursus, Folkeuniversitetet i København: Psykologiske funktioner ved overvægt og overspisning.
Ved lektor, ph.d. Jakob Linnet Njalsgade 120-142, Københavns Universitetet, bygning 22,
st. lokale 47. Kl. 9.15-15 begge dage.
Tilmelding foregår via hjemmesiden, hvor der også fremgår flere detaljer om kurset:
http://www.fukbh.dk/default.aspx?pagetype=8&HoldNr=2012-5210

22. – 24. maj:
Cook & Care 2012.Messe i messen Health & Rehab. Bella Center, Center Boulevard 5,
DK-2300 København. Messen er åben fra 09.00 – 17.00. Arrangører: Dansk Rehab Gruppe,
Danske Fagmesser og NyhedsInformation

BESTYRELSESUDVALG
Forretningsudvalg: Formand Ginny
Rhodes og kasserer Helle Ronneby
Hjemmesideudvalg: Formand Ginny
Rhodes, næstformand Mette Pedersen,

23. – 25. maj:
2nd International Vitamin Conference: Vitamins in foods and supplements
– analytical challenges in human nutrition, København, (www.vitaminconference.com)

Marie-Louise Hartvig og Maria Gamborg
PR-udvalg: Formand Ginny Rhodes og
næstformand Mette Pedersen
Redaktionsudvalg: Ginny Rhodes
Medlemsudvalg: Margit Oien Nielsen og

3. – 5. Juni:
10th Nordic Nutrition Conference, Reykjavik, Island. Se http:nnc2012.is/registration.aspx

Dorthe Wiuf Nielsen
Fagligt udvalg: Dorthe Wiuf Nielsen,
Anne Sofie Wendelbo, Mette Pedersen og
Marie Louise Hartvig

8. juni:
21. årsmøde i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE), Rigshospitalet, Auditorium 1,
kl. 9.00-17.00. Tilmelding: Deltagergebyr, kr. 500 (dækker frokost + kaffe), indbetales til

Nordisk Dietistforening/Nordic Dietetic
Association: Sekretær Helle Skandorff
Vestergård

Danske Bank, reg. nr. 1551, konto nr. 4 361 803 159, tilhører Klinisk Ernæring.
Studerende kan deltage for kr. 250 (uden frokost). Husk at få anført deltagernavn ved betaling via
sygehus. Desuden sendes navn, titel, arbejdssted til helle.ronneby@rh.regionh.dk med angivelse af
dato for betaling. Studerende skal endvidere oplyse studienummer eller lignende.
Tilmeldings- og betalingsfrist: 25.05.12.

13. juni:

Juni har fokus på den ældre
patient/borger

Fresenius Kabi, kursusdag for kliniske diætister, Mødecenter Odense.

8. – 11. september:
ESPEN-kongres i Barcelona. Deadline for abstracts er april 2012. Se www.espen.org
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”Hvis jeg er i tvivl, så ringer jeg
enten til Susanne eller Heidi hos
NutriciaDirekte. Her kan jeg få
den personlige kontakt – det
giver en god tryghed”
Mette og Villy på Plejehjemmet Ingeborggården

Uddannelse
og træning
Konsulentstøtte og
startpakke
Viden og
erfaring
Levering
og telefonsupport

Personlig og professionel rådgivning
i sondeernæring
Hos NutriciaDirekte har vi en ambitiøs målsætning
om at gøre en forskel for dig, som arbejder med
sondepatienter. Vi vil derfor gerne tilbyde dig en
personlig og professionel vejledning i et direkte
partnerskab med dig. Med mere end 25 års forskning og erfaring i avanceret medicinsk ernæring,
kan vi give dig præcis den rådgivning og sparring,
du har behov for.

Rådgivning med et menneskeligt ansigt
Rådgivning er bedst, når den er personlig.
Derfor synes vi, det er vigtigt, at du også kan
sætte et ansigt på os. Kontakt os derfor på
telefon 7021 0709 og book et personligt
møde, hvor du kan høre mere om, hvordan
NutriciaDirekte kan hjælpe dig og dine patienter.

Målrettet den enkelte
Sondepatienter har forskellige problemer, behov
og bekymringer. Derfor har vi udviklet et situationsbestemt servicekoncept og sammensat et team
af veluddannede produktspecialister, diætister og
sygeplejersker, som i samarbejde med dig altid
kan yde støtte i alle led af ernæringsindsatsen.

Ring og book et personligt møde på telefon 7021 0709

bohemian.dk

Nutrison
og Flocare

