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Den vigtige 
mærkning

Der var en gang, da vi kun skulle vælge mellem rugbrød eller hvedebrød, når
brødkassen var tom. Der var en gang, hvor vi ikke var i tvivl om, hvornår vi skulle
spise hvad til hvilket måltid. 

Igennem en menneskealder har kliniske diætister sat sig ind i og formidlet vare-
deklarationer og mærkning af fødevarer. Pjecer er udarbejdet, undervisningsma-
terialer er tilpasset nye regler og ordninger, og vi har målrettet vores indsats mod
den forståelse og opklaring borgeren havde brug for. Dette er gjort med loyalitet
og accept af de regler, der er vedtaget.
Forbrugs- og Familieminister Lars Barfoed har besluttet sig urokkeligt på at mel-
de en løsning ud til befolkningen, hvor han gennem mærkning forestiller sig, at
den travle forbruger guides til at få det rigtige i indkøbskurven. Samtidig lover
han, at der selvfølgelig skal følges op med undervisning og oplysning.
Ministerens forslag omkring at lave en mærkning, der med ’indkøbsvogne’ skal
vejlede borgeren, har FaKD tilbagevist  - heller ikke denne gang blev vi hørt med
vores tilbud om at blive inddraget i udarbejdelsen af en måde at guide forbruge-
ren på.
Det er ikke til at vide, om borgeren nu fremover nemt kan handle fornuftigt ind
og slet ikke behøver at forholde sig til, om det der kommer i kurven er sundt...
bare de har valgt det med det rigtige mærke. 
Jeg mener klart at her skal der andet og mere til, kliniske diætister skal på banen
i formidling af sunde valg og vaner, vi skal være den faglige resourse og kompe-
tance, der stilles tilrådighed, for de borgere der ønsker hjælp til at forstå det 
sunde valg.

Det gode i hele mærkningssagen er at det udløser en udvidet næringsdeklaration.
Dette kan blive til gavn for den ”følsomme forbruger”, som er afhængig af at kun-
ne gennemskue varer, der er industrielt forarbejdede. Disse varer kan have tilsat
alle mulige hjælpestoffer, der kan være årsag til en allergisk reaktion.
”Diætisten” tager denne gang temaet omkring fødevareallergi op i en række
spændende artikler, der bekræfter at kliniske diætister her har kompetencer til at
guide, behandle og vejlede forbrugeren med allergi til en rigtigt sammensat kost.
Visse elementer er nødvendige at udelukke fra en dansk normalkost og her er
diagnosen meget central. Når det drejer sig om børn og unge, er det særligt vig-
tigt, fordi nogle forældre i bedste mening forsøger sig med gode råd og selvbe-
staltede diæter. 

Også her har vi som fagpersoner og som forening en opgave at
løfte.
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Komplette tilskuds-
drikke har aldrig
smagt så godt

Ny Nutridrink:
foretrækkes af patienter i

multicenter smagsundersøgelse:(1)

Kommentarerne var følgende:

“Den er lækker. God smag”

“Dejlig, blød, nem at synke”

“Det er lige sådan, den skal være”

“Den her var virkelig god.
Den var sød, den var rar at drikke”

Fornyelse, der skaber bedre compliance

En ernæringsmæssig komplet
ernæringsdrik af milkshake-
typen med højt energiindhold.

Udvalg af forbedrede smags-
varianter, som forbedrer 
compliance:

Jordbær, Vanille, Kakao,
Orange, Banan, Tropefrugt 
og Karamel.

Kontakt din lokale konsulent 
på telefon 70 21 07 07, med
henblik på prøvesmagning af 
de nye Nutridrink.



Fødevareallergi

Fødevareallergi kan defineres som en
overfølsomhedsreaktion udløst af doser
som normalt tåles af raske individer. Der
hersker ofte tvivl om begrebet intolerans
versus allergi. Betegnelsen intolerans er
gledet ud i de senest vedtagne definitio-
ner af fødevareallergi. Således skelnes nu
mellem immunmedierede og non-immun-
medierede reaktioner (1).
Immunmedierede reaktioner kan eksem-
pelvis være den klassiske IgE reaktion,
mens en såkaldt farmakologisk reaktion
udløst af tyramin i rødvin kunne være
eksempel på den non-immunmedierede
reaktion. 
Overordnet kan fødevareallergi opdeles i
en primær og en sekundær. Primær føde-
vareallergi er uafhængig af pollensensibili-
sering, mens sekundær fødevareallergi er
baseret på krydsreaktion mellem pollen
og frugter/grøntsager. 

Hyppigheden af fødevareallergi
Der er en stor diskrepans mellem den
selv-rapporterede hyppighed af fødevare-
allergi og den provokationsverificerede
fødevareallergi. Udenlandske såvel som

danske studier har vist at op til 20-30%
mistænker fødevareallergi, mens 5-7% af
småbørn og 2-3% af voksne reelt er føde-
vareallergikere diagnosticeret ved fødeva-
reprovokation (2-5). 
Allergi overfor komælk og æg er hyppigst
hos småbørn med en hyppighed på hen-
holdsvis 2,2% og 1,6% (2,6). Der har de
senere år været stor fokus på peanutaller-
gi grundet rapporter om alvorlige allergi-
ske reaktioner, herunder dødsfald (USA
og England). Hyppigheden af peanutaller-
gi er ca. 0,2-1% (2,7).
Fødevareallergi hos voksne fordeler sig
mere jævnt ud over forskellige fødeemner
som komælk, æg, peanut, fisk og skaldyr
med en hyppighed på under 1% for de
respektive fødeemner (2). 
Overfølsomhed overfor tilsætningsstoffer
(farvestoffer og konserveringsstoffer) er
ikke hyppigt, således fandt et nyere dansk
studie hyppigheden til 0,1% hos voksne,
mens der slet ikke blev fundet småbørn,
der var overfølsomme overfor tilsætnings-
stoffer. Det er dog vigtigt at pointe-
re, at et tidligere dansk studie
estimerede hyppigheden
af overfølsomhed
overfor tilsæt-
ningsstoffer til
mellem 1% og
2% (8). 

Sekundær fødevareallergi, de klassiske
krydsreaktioner, stiger i hyppighed op til
20-30 års alderen. Der er således en direk-
te sammenhæng mellem hyppigheden af
pollensensibilisering og sekundær fødeva-
reallergi. 
Hasselnød, æble og kiwi er de hyppigste
årsager til krydsreaktioner. Et dansk stu-
die har fundet en direkte sammenhæng
mellem pollenmønstret og hyppigheden af
krydsreaktioner. Op til 56% med pollenal-
lergi overfor både birk, græs og gråbynke
krydsreagerede til friske frugter og
grøntsager, mens kun 4% havde sekundær
fødevareallergi hvis græsallergi var den
eneste pollenallergi (9). 

Symptomer
Fødevareallergi kan give symptomer fra
alle organsystemer. Symptomer fra hud,
mave-tarmkanal samt luftveje er hyppige
ved fødevareallergi.
Fødevareallergi kan opdeles i straksreak-
tioner og senreaktioner. Straksreaktioner
opstår maksimalt to timer efter indtagelse
af det respektive
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Af Morten Østerballe, læge, Ph.D, Dermatologisk 
afdeling S, Århus Sygehus
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Fødevareallergi udgør en spændende og udfordrende del

af de allergiske lidelser. I de følgende vil fødevareallergi-

ens ”ABC” blive gennemgået. 

Morten Østerballe
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fødeemne, mens senreaktioner opstår
efter mere end to timer. Nældefeber kun-
ne være et eksempel på en straksreaktion,
mens opblusning af eksem et eksempel på
en senreaktion. 
Det såkaldte oral allergi syndrom (OAS),
karakteriseret ved prikken, stikken og
kløe fra læber, gane og svælg er særlig
hyppigt ved sekundær fødevareallergi,
hvor de fleste udvikler OAS indenfor få
minutter efter indtagelse af frugter/grønt-
sager. 
Alvorlige allergiske reaktioner som det
anafylaktiske shock kan opstå både inden-
for primær og sekundær fødevareallergi. 

Diagnosticering af 
fødevareallergi
Fødevareprovokation er ”gold standard”
ved diagnosticering af fødevareallergi.
Priktest, specifik IgE eller histamin relea-
se er alle vigtige metoder i den diagnosti-
ske udredning ved at udvise en høj nega-
tiv prediktiv værdi (gode til delvis at ude-
lukke IgE-medierede reaktioner).
Desværre er den positive prediktive værdi
(evnen til at forudsige fødevareallergi)
ikke god nok. De senere år har kvantifice-
ring af specifik IgE overfor specielt æg og
komælk vist interessante resultater med
høj prediktiv værdi over en bestemt speci-
fik IgE koncentration (10,11). Flere studi-
er viser denne sammenhæng, men des-
værre er IgE koncentrationen for hvornår
sandsynligheden for fødevareallergi er
mere end 95%, væsentligt forskellig for de
enkelte studier. Det vil derfor kræve yder-
ligere forskning indenfor dette spænden-
de område.

Behandling og prognose
Behandlingen er at undgå det respektive
fødeemne, der udløser den allergiske
reaktion. Det er dog i flere tilfælde en stor
udfordring at sammensætte og opretholde
en eliminationsdiæt, der ofte kræver grun-
dig diætistrådgivning.

Hyposensibilisering for pollen beskytter
kun kortvarig mod krydsallergi til frugter
og grøntsager (12)

Der er relativ få gode studier om progno-
sen for fødevareallergi, og et af de bedste
overhovedet stammer fra Danmark, det
store studie fra Odense ved Arne Høst
(6). Dette studie viste at komælksallergi
har en god prognose, idet næsten alle
(90%) bliver tolerante inden det tredje
leveår  !

Morten.oesterballe@allergi.sdu.dk
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Fødevareoverfølsomhed hos børn

Det var nogle af de gennemgående bud-
skaber på Sundhedsstyrelsens konferen-
cer om fødevareoverfølsomhed hos børn.

Konferencer om fødevareover-
følsomhed hos børn
Fødevareoverfølsomhed hos børn er et
emne, der ofte giver anledning til debat –
og også et emne, der hersker megen usik-
kerhed om: Hvor mange børn har egent-
lig fødevareoverfølsomhed? Er allergi
arvelig? Kan man forebygge fødevareal-
lergi under graviditeten og efter fødslen?
Hvornår giver mælk allergi – og hvad
sker der, hvis man udelukker centrale
fødevaregrupper fra små børns kost?
Hvad er cøliaki – og hvordan ser det ud
med nyere fødevareallergier? Hvordan er
lovgivningen og mærkningen på fødeva-

reområdet – generelt og især i relation til
fødevareoverfølsomhed? 

Konferencerne, der blev afholdt i
november 2004 i Slagelse og i marts
2005 i Århus, henvendte sig især til
den kommunale sundhedstjeneste,
der regelmæssigt kommer i kon-
takt med næsten alle nye foræl-
dre. Omkring 475 fagpersoner
deltog i konferencerne, og de fik
på den måde mulighed for en
faglig opdatering i et særdeles
komplekst område. 
Nogle af Danmarks førende
eksperter på området deltog
med indlæg. Ud over at gen-
nemgå fødevareallergi hos
små og større børn, omtale

cøliaki og nyere fødevareallergier kom
indlægsholderne ind på definitioner på
fødevareoverfølsomhed, på diagnostik og
behandling og forløbet af fødevareallergi,
afgrænsninger over for andre sygdomme,
samt varedeklarationer og andre vigtige
problemstillinger på området. Der var
også eksempler på, hvordan man i dagple-
je, børnehave og skole arbejder med over-
følsomme børn.

For at fastholde budskaberne på konfe-
rencerne og sikre formidlingen af disse
har Sundhedsstyrelsen i august måned
udsendt konferencerapporten ”Fødevare-
overfølsomhed hos børn”. Rapporten refe-
rerer indlæggene fra konferencen sam-
men med de spørgsmål og den debat ind-
læggene gav anledning til. 

Rapporten kan læses på Sundheds-
styrelsens hjemmeside www.sst.dk og på
www.foedevareallergi.dk . Eksemplarer af
rapporten kan bestilles på hjemmesiderne
og hos Sundhedsstyrelsens publikationer,
tlf. 7026 2636 eller sundhed@schultz.dk.  

Småbørn kan reagere allergisk overfor forskellige fødeva-

rer, men ikke i nær så høj grad som forældrene selv tror.

Hvis de reagerer, er det vigtigt at få stillet en korrekt

diagnose og ikke at forsøge sig med selvbestaltede

diæter og på den måde komme til at udelukke vigtige

grupper af fødevarer. Det er desuden vigtigt at få den

rigtige vejledning i sammensætningen af kosten. Her kan

kliniske diætister være vigtige nøglepersoner.
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Af Jette Blands, Læge, MPH, Center for Forebyggelse,
Sundhedsstyrelsen
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Konferencerne er sammen med konferen-
cerapporten, hjemmesiden www.foedeva-
reallergi.dk og en række ny-udarbejdede
pjecer om overfølsomhed over for mad,
led i en styrket oplysningsindsats om fore-
byggelse af fødevareoverfølsomhed hos
børn. Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyr-
elsen, Danmarks Fødevareforskning og
Astma-Allergi Forbundet samarbejder om
indsatsen, der er støttet af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet. (Læs også s. 19.)

De allergiske sygdomme 
varierer med alderen
Det er velkendt, at de forskellige allergiske
sygdomme varierer med alderen (fig. 1).
Fødevareallergi (og børneeksem) forekom-
mer hyppigst hos småbørn men afløses

senere af astma og høfeber, der er hyppigst
forekommende i skolealderen. Man taler
om den såkaldte ”allergiske march”.

Færre er reelt overfølsomme 
for mad 
Men fødevareallergi er ikke så hyppig en
sygdom, som mange tror. I sin phd-
afhandling fra 2004 (1) undersøgte læge
Morten Østerballe knap 500 børn flere
gange op til 3-års-alderen, og da børnene
var 3 år blev også deres forældre og
yngre og ældre søskende undersøgt.
Selvom hver 10. af  forældrene mente, at
de eller næsten lige så mange af deres
børn (7-10%) havde fødevareallergi, dreje-
de det sig reelt kun om 0-3 %, som det kan
ses af figur 2.

Vigtigt at diagno-
sen er korrekt 
Diagnosen fødevareal-
lergi kræver ud over en
grundig sygehistorie og
undersøgelse for IgE-
antistoffer ved priktest
og/eller blodprøve, at
man sammenholder
resultaterne heraf med
kontrollerede eliminati-
ons- og provokationsfor-
søg. Det vil sige, at der
skal være symptomer,

når barnet får den fødevare, man har mis-
tanke til, symptomerne skal forsvinde, når
den pågældende fødevare fjernes fra
kosten (elimination), og de samme symp-
tomer skal optræde, når fødevaren efterføl-
gende igen tilsættes kosten (provokation).

Rådgivningen vigtig
Således, efter diagnosen er stillet med sik-
kerhed, skal den rigtige diæt sammensæt-
tes, og her vil læger og sygeplejersker
ofte med fordel kunne samarbejde med
den kliniske diætist  !

jbl@sst.dk

Reference
1. Morten Østerballe: The prevalence of

food hypersensitivity in an unselected
population of children and adults. The
Faculty of Health Sciences, University
of Southern Denmark, 2004. 
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Forekomst af atopiske sygdomme i relation til alder

Fig. 2



Oplev en hel ny generation 
af sødemidler

Hermesetas Drys Let med 40% Fructofibres®

Hermesetas Flydende med 0 kalorier



Allergimærkning 
– hvordan er det nu det er?

De nye regler

En vigtig ændring er at 25% reglen bort-
falder. Dette medfører i princippet at alle
ingredienser skal stå i ingredienslisten.
Helt så enkel er virkeligheden bare ikke.

Undtagelser for reglen om at alt skal stå i

ingredienslisten:

a) Der er stadig situationer, hvor ingredi-
enser ikke skal deklareres. Det gælder
tilsætningsstoffer, der er overført og
ikke har en funktion i den fær-
dige fødevare, tekniske hjæl-
pestoffer og opløsningsmid-
ler og bærestoffer for tilsæt-
ningsstoffer og aromastof-
fer.

b) Ost fremstillet ud fra
mælk, enzymer og mikro-
organismer behøver ikke
ingrediensliste.

c) En sammensat ingredi-
ens, hvor sammensæt-
ningen er defineret i
EU lovgivningen
f.eks. chokolade, og
som udgør mindre
end 2% af det færdi-
ge produkt, kan
anføres i ingredi-
enslisten som
chokolade uden
at ingredienser-
ne anføres.

d) Kategorinavne eksisterer stadig f.eks.
vegetabilsk olie.

e) Aromastoffer skal ikke specificeres.

– men nu kommer det afgørende nye

Undtagelser fra undtagelserne – Bilag 5

De ovenstående undtagelser fra en fuld-
stændig og detaljeret ingrediensliste gæl-
der ikke for de fødevarer, der er ansvarlig
for 90% af alle fødevareallergier. Disse er
opført i den nye mærkningsbekendtgørel-
ses bilag 5 som svarer til Annex IIIa i EU
direktivet. Bilag 5 omfatter de almin-
deligste fødevareallergener samt pro-
dukter heraf (se box 1). Det vil sige at
bilaget omfatter en række fødevarer og
alle produkter lavet ud fra disse f.eks.
hvedemel og hvedestivelse, mælk og lak-
tose og æg og lysozym lavet fra æg. Når

en ingrediens fra listen i bilag
5, eller 

Først er det nok på sin plads at understrege, hvad det

ikke er. Det er ikke et nyt mærke, der fortæller om en

vare indeholder et allergen eller ej. De nye EU regler for

mærkning af færdigpakkede fødevarer, der for nemheds

skyld og desværre lidt misvisende kaldes allergimærkning,

er en udbygning af de eksisterende regler for mærkning

og bygger på de samme principper. Reglerne forholder

sig ikke til forureninger med allergener og regulerer altså

ikke brugen af ’kan indeholde’ udsagn.

TEMA

Af Charlotte Madsen, Seniorforsker, Danmarks
Fødevareforskning og Lars Aslo-Petersen, Fuldmægtig,
cand.jur. Fødevarestyrelsen

D I Æ T I S T E N  N R . 7 7  -  2 0 0 5

Charlotte Madsen

Lars Aslo-Petersen
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et produkt afledt heraf indgår i en færdig-
pakket fødevare skal det fremgå af ingre-
dienslisten, af varens navn, eller oplyses
særskilt. Grænseværdier og undtagelser
fremgår ligeledes af bilag 5 (boks 1). Der
er pt. kun grænseværdier for svovldioxid
og sulfitter. Der er undtagelser for ingre-
dienser, der er behandlet således, at de
ikke længere har en allergen virkning,
f.eks. hvis produktet er destilleret. 

Angivelsen behøver ikke at være
direkte. Hvis der f.eks. står, at der er
ost i et produkt, behøver producen-
ten ikke at oplyse, at der er mælk i,

fordi forbrugerne formodes, at
vide der er mælk i ost.

Hvad betyder dette i relati-
on til de ovenstående

punkter?

a) Sulfit skal altid fremgå af ingrediensli-
sten, hvis det er tilstede i mængder over
10 mg/kg, også selv om det ikke har en
funktion i den færdige vare. Laktose
brugt som bærestof skal stå i ingredi-
enslisten.

c) Hvis de < 2% chokolade (se tidligere)
indeholder f.eks. mælk eller nødder,
skal dette angives i ingredienslisten.

d) Vegetabilsk olie fremstillet ud fra en af
fødevarerne i bilag 5, skal deklareres
med specifik betegnelse f.eks. jordnød-
deolie. Det vil sige at for produkter, der
findes i bilag 5 er det ikke tilladt at bru-
ge kategoribetegnelse, bortset fra hvis
kategoribetegnelsen er entydigt m.h.t.
oprindelse f.eks. mælkeprotein eller
fisk.

e) Hvis et aromastof er produceret ud fra
en af fødevarerne i bilag 5 skal kilden
specificeres.

TEMA

D I Æ T I S T E N  N R . 7 7  -  2 0 0 5

(1) Dette er en udtømmende liste 
(2) Mærkningskravet omfatter i princippet alle krebsdyr, En- og to-skallede bløddyr som f.eks. muslinger kan forårsage allergiske reaktioner, men er indtil

videre ikke omfattet af listen. 
(3) Æg fra alle slags fugle omfattes. 
(4) Mælk omfatter al animalsk mælk. 
(5) Cashewnød og Akajonnød er den samme nød. Det er valgfrit, hvilket af navnene, der anvendes.
(6) Vedrørende grænsen på 10 mg/kg eller 10 mg/l for sulfitter gælder grænsen for færdigvaren (klar til konsum). 

S
ID

E
  

A
L

L
E

R
G

IM
Æ

R
K

N
IN

G
 –

 H
V

O
R

D
A

N
 E

R
 D

E
T

 N
U

 D
E

T
 E

R
?

12

BOX 1

Bilag 5  (Annex IIIa) 

Glutenholdige kornprodukter (dvs. hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut eller hybriserede stammer heraf) og 

produkter på basis heraf (1)

Krebsdyr og produkter på basis af krebsdyr (2)

Æg og produkter på basis af æg (3)

Fisk og produkter på basis af fisk

Jordnødder og produkter på basis af jordnødder

Soja og produkter på basis af soja

Mælk og produkter på basis af mælk (herunder laktose) (4)

Nødder dvs. mandel (Amygdalus communis L.), hasselnød (Corylus avellana), valnød (Juglans regia), akajonn (Anacardium 

occidentale), pekannød (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), paranød (Bertholletia excelsa), pistacienød (Pistacia vera), 

queenslandnød (Macadamia ternifolia) og produkter på basis heraf (5)

Selleri og produkter på basis af selleri

Sennep og produkter på basis af sennep

Sesamfrø og produkter på basis af sesamfrø

Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter udtrykt som SO2 (6)



Derudover er det ikke længere tilladt at
anvende kategoribetegnelserne ’kandise-

rede frugter’ og ’grønsager’. 

Undtagelsen for ingrediensmærkning af
drikkevarer indeholdende over 1,2% alko-
hol gælder ikke for stofferne i bilag 5. Det
vil sige at de øvrige EU lande fremover
også vil skulle deklarer sulfit i vin. Dog er
der en række undtagelser, bl.a. hvor de
allergene ingredienser er destilleret, og
derfor ikke længere har en allergen virk-
ning.

Ud over de ovennævnte regler er der nog-
le få regler, der handler om, at man må
erstatte et produkt med et andet, og at
man må have vilkårlig rækkefølge i
bestemt situationer. Disse regler relaterer
sig ikke specielt til allergi.

Er alle ”produkter på basis her-
af” i bilag 5 relevante i allergi-
sammenhæng?
Hvis vi et øjeblik ser bort fra sulfit, så er
det proteinindholdet i fødevarerne i bilag
5, der forårsager problemer i allergisam-
menhæng. Som reglerne er udformet nu,
er det alle produkter, der er fremstillet af
fødevarerne i bilag 5, der også er omfattet
af reglerne, der relaterer sig til bilag 5, og
som skal angives med kilden, hvorfra de
kommer altså f.eks. sojaolie og ikke kun
vegetabilsk olie. 

Det kan sagtens tænkes, at der er produk-
ter, der ikke indeholder protein eller inde-
holder så lidt, at det ikke er relevant at
advare de allergiske forbrugere. For at få
dette undersøgt lavede EU kommissionen
en anmeldeordning, hvor industrien kun-
ne anmelde specifikke produkter omfattet
af bilag 5, og få vurderet om de skulle pil-
les ud af listen særskilt. Efter Den

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
(EFSA) har vurderet anmeldelserne, er
der som nævnt indsat enkelte undtagelser
til listen (se box 2).
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BOX 2

Undtagelser (hvor der ikke skal mærkes efter allergenmærkningsreglerne, men de generelle mærkningsregler):

Ingrediens Undtagelse

Glutenholdige Glucosesirup på basis af hvede, herunder dextrose (1), maltodextriner på basis af hvede (1),
kornprodukter glucosesirup på basis af byg eller kornprodukter, der anvendes i destillater til spiritus.

Æg Lysozym, der anvendes i vin. Ægalbumin, der anvendes som klareringsmiddel i øl, vin og cider.

Fisk Fiskegelatine, der anvendes som bærestof for vitaminer og aromaer. 
Fiskegelatine eller ægte husblas, der anvendes som klareringsmiddel i øl, cider og vin.

Soja Fuldstændig raffineret sojaolie og –fedt (1). Naturlige blandede tocopheroler (E 306), naturligt 
D-alpha-tocopherol, naturligt D-alpha-tocopherylacetat, naturligt D-alpha-tocopherylsuccinat 
hidrørende fra soja. Phytosteroler og phytosterolestere fremstillet af vegetabilske olier hidrørende
fra sojaTPhytosterolestere fremstillet af vegetabilske steroler hidrørende fra soja.

Mælk Valle, der anvendes som destillater til spiritus, Lacitol, mejeriprodukter (kasein), 
der anvendes (som aroma) i spiritus.

Nødder Nødder, der anvendes i destillater til spiritus eller nødder (mandler, valnødder), 
der anvendes (som aroma) i spiritus.

Selleri Olie af selleriblade og olie af sellerifrø.

Sennep Sennepsolie, olie af sennepsfrø eller oleoresin af sennepsfrø

(1) Det gælder også produkter på basis heraf, hvis forarbejdningen af dem ikke forøger allergeniciteten.

D I Æ T I S T E N  N R . 7 7  -  2 0 0 5

Kan indehold …”

De nye mærkningsregler forholder
sig kun til ingredienser, dvs.
bestanddele der er kommet i føde-
varen med vilje. Reglerne tager
ikke stilling til, hvad der skal gøres
ved utilsigtet tilblanding dvs. foru-
rening med allergener. Vælger
man som producent at mærke sit
produkt med ”Kan indeholde spor
af …” bør man kun gøre det efter
en konkret risikovurdering, der
ideelt set først foretages, når alle
procedurer er optimeret med hen-
blik på at undgå forureningen.



Hvornår gælder reglerne?

Reglerne trådte i kraft den 25. november
2004, dog således at produkter, der er
bragt i omsætning eller mærket inden 25.
november 2005, kan sælges, indtil lagrene
er tømt, uanset de ikke er i overensstem-
melse med de nye regler.

Hvorfor lave nye 
mærkningsregler?
De gamle mærkningsregler var udformet
for at give generel information til forbru-
geren om hvad varen indeholdt. Det vil
sige, at man skulle skrive, hvis en vare
var produceret med kasein i stedet for at

skrive mælkeprotein. Det er måske inter-
essant ud fra et kvalitetsmæssigt syns-
punkt, om der er brugt kasein eller skum-
metmælkspulver, men for forbrugeren
med mælkeallergi er det meget mere vig-

tigt, at kunne gennemskue om et produkt
indeholder mælk, end om der er brugt
den ene eller den anden kvalitet mælke-
protein. Reglen om at indholdet af en sam-
mensat ingrediens ikke behøvede at blive
deklareret, hvis den udgjorde mindre end
25% af den færdige vare, var også ment
for at gøre det overskueligt for forbruge-

ren og nemmere for producenten. At 25%-
reglen så ikke galt for tilsætningsstoffer
er ikke umiddelbart logisk.
Konsekvensen var, at man kunne se alle
tilsætningsstoffer i en vare i ingrediensli-
sten, men ikke om varen indeholdt mælk.  

De nye regler for mærkning er udformet
for at tage højde for at nogle forbrugere
har fødevareallergi eller anden fødevare-
overfølsomhed. Fødevareallergi kan ikke
helbredes med medicin, men man kan
være rask, hvis man undgår at spise det,
man ikke kan tåle. Derfor bliver det selv-
sagt vigtigt, at kunne stole på ingrediensli-
sten på de fødevarer man køber, og at der
ikke er alle mulige undtagelser, der gør at
dette eller hint alligevel ikke fremgår af
ingredienslisten. At fødevareallergi derud-
over kan udløses af meget små mængder
protein er en udfordring for patienten,
men også for fødevareindustrien. 

Man kan finde mere information om føde-
vareallergi på www.foedevareallergi.dk  !

cm@dfvf.dk
lap@fvst.dk

D I Æ T I S T E N  N R . 7 7  -  2 0 0 5

Nyttige links
www.foodallergens.info – denne
side indeholder en database med
detaljerede informationer om
fødevareallergener, og en inter-
national jumpstation til lødig
information om fødevareallergi
på Internettet. Siden bliver
løbende udbygget. Den er en del
af EU projekterne InformAll og
EuroPrevall som Danmarks
Fødevareforskning deltager i.

Kildeangivelse
Princippet om at kilden hvorfra
et produkt stammer, skal angives
er ikke ny. Ifølge de nugældende
regler skal stivelse og modifice-
ret stivelse have en kildeangivel-
se, hvis de stammer fra en glu-
tenholdig kornsort. Det vil sige
at stivelse produceret fra f.eks.
hvede skal præciseres som hve-
destivelse. 

Nyttige links 
www.foedevareallergi.dk : Hjemmeside
om fødevareallergi beregnet til den
almindelige forbruger. Siden indehol-
der også ’e-learning’ undervisningsma-
teriale om fødevareallergi til de tekni-
ske skoler. Materialet er rettet mod
kokke-, bager- og tjenerelever mv. (se
side 16) Hjemmesiden er et resultat af
et samarbejde mellem Fødevarestyr-
elsen, Danmarks Fødevareforskning,
Sundhedsstyrelsen og Astma Allergi
Forbundet (se side 19). 

Nyttige links

Den Europæiske Fødevaresikker-
hedsautoritet (EFSA) har lavet et
dokument om fødevareallergi det
kan findes på: 
http://www.efsa.eu.int/science/n
da/nda opinions/catindex
en.html
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Medarbejdere i butikker og restauranter
skal vide mere om fødevareallergi

Mennesker med fødevareallergi har ofte
problemer med at spise på restaurant
eller købe varer uden varedeklaration hos
fx bagere og delikatesseforretninger.
Personalet ved simpelthen ikke nok om
fødevareallergi, og kan derfor ikke besva-
re de spørgsmål, som kunder og gæster
har behov for at få svar på, før de kan spi-
se maden.

Og at tage chancen er ikke nogen god ide
ved fødevareallergi. Fx kan bare en lille
smule rejesaft i en sovs eller dressing,
spolere dagen, hvis man har skaldyrsaller-
gi, og personer med jordnøddeallergi kan

få alvorlige symptomer af selv små mæng-
der jordnød.

Derfor er det vigtigt, at kokke, tjenere,
bagere, butiksslagtere og andre i fødeva-
rebranchen er rustet til at informere men-
nesker med fødevareallergi. Et nyt net-
baseret undervisningsprogram med kok-
ken Kille Enna som vejleder, skal hjælpe
dem på vej.

Programmet er udarbejdet af Fødevare-
styrelsen, Sundhedsstyrelsen, Danmarks
Fødevareforskning og Astma-Allergi
Forbundet. Det er gratis og ligger på
hjemmesiden www.foedevareallergi.dk.
Programmet henvender sig til elever på
de tekniske skoler og medarbejdere i
fødevarebranchen.

I undervisningspro-
grammet fortæller
en række menne-
sker med fødevare-
allergi om, hvordan
det er at leve med
sygdommen. Ved at
høre historierne og
gennemgå forskelli-
ge former for opga-
ver lærer de kom-
mende bagere,
butiksslagtere, kok-
ke og tjenere om

fødevareallergi, varedeklarationer o.l.
Undervejs får de ris, ros og opmuntring
fra Kille Enna.
Undervisningsprogrammet er det første
målrettede materiale om fødevareallergi
til eleverne på de tekniske skoler.

"Vi har ikke afsat så mange timer til
undervisningen i fødevareallergi. Derfor
er det vigtigt, at materialet er så målrettet
vores elever som muligt. På den måde får
de hurtigt og præcist den viden, de har
brug for", udtalte Erling Johansen i for-
bindelse med lanceringen af programmet.
Han underviser kommende kokke og
catere på Hotel- og Restaurantskolen i
København og har været med i udviklin-
gen af undervisningsprogrammet.

Undervisningsprogrammet kan også
anvendes af færdiguddannede i fødevare-
branchen og andre, der gerne vil vide
mere om, hvad man skal tænke på, når
man skal købe og tilberede mad til men-
nesker med fødevareallergi  !

Det er vigtigt, at kokke, tjenere, bagere, butiksslagtere

og andre i fødevarebranchen er rustet til at svare på

spørgsmål fra mennesker med fødevareallergi. Et nyt net-

baseret undervisningsprogram skal hjælpe dem på vej.
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TEMA

Af Maja Larsen og Karin Stubgaard, kommunikations-
medarbejdere, Fødevarestyrelsen

Maja Larsen 

Karin Stubgaard
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Test dig selv  -  fire spørgsmål fra undervisningspro-grammet om fødevareallergi

Her får du en lille smagsprøve på spørgsmålene. Gå ind på www.foedeva-reallergi.dk hvis du vil se mere af undervisningsprogrammet.
1. Ved pollenallergi kan man også være allergisk over for noglegrøntsager. I mange tilfælde kan man dog tåle dem, når de erkogt. Men det gælder ikke for én grøntsag - hvilken?a. Selleri

b. Gulerod
c. Hvidkål
d. Grøn peber

2. En kunde i bagerbutikken spørger, hvad der er i medaljerne,som står uindpakkede i køledisken. Hvad siger lovgivningen ombutikkens pligt til at fortælle kunden, hvad medaljerne er lavet af?a. Lovgivningen siger, at butikken altid har pligt til at oplyse, hvad uind-pakkede kager og brød indeholder, hvis kunden spørger. b. Hvis medarbejderen i butikken ved, hvad kagerne eller brødet er lavetaf, har vedkommende pligt til at oplyse kunden om indholdet, hvis hanspørger. 
c. Ifølge lovgivningen har butikken ikke pligt til at oplyse kunden om,hvad der er i uindpakkede kager og brød. 

3. En gæst i restauranten er allergisk over for mælk. Hvilke affølgende fødevarer må du ikke servere for hende?a. Koldpresset olivenolie
b. Stempelkaffe
c. Smør
d. Cremefraiche-dressing
e. Balsamicoeddike
f. Camembert-ost
g. Cola light
h. Likørtyper som Baileys
i. Dessertvine som portvin

4. Hvilken slags kager kan du foreslå til en kunde, som ikke kan tåle hvedemel?
a. Kransekage
b. Marengs
c. Wienerbrød
d. Sandkage
e. Kokosmakroner
f. Brune kager
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Løsninger: 
1a.

2c. Som lovgivningen er nu, har en bager-
butik ikke pligt til at oplyse, hvad butik-
kens uindpakkede brød og kager indehol-
der. Men det er selvfølgelig god service at
gøre det. 

3c, 3d, 3f og 3h.

4a, 4b, 4e. Som udgangspunkt kan kranse-
kage, marengs og kokosmakroner spises
af mennesker, der ikke kan tåle hvede.
Men vær opmærksom på, at kransekage
og kokosmakroner nogle gange bages på
melede plader, og at der kan være blandet
lidt mel i marengs med nødder. 

mlil@fvst.dk
kst@fvst.dk
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Hjemmeside og pjecer om fødevareallergi

På www.foedevareallergi.dk findes en lang
række informationer om overfølsomhed
over for mad. 

Hjemmesiden indeholder fx oplysninger
om varedeklarationer, og hvilke typer
fødevarer man skal være opmærksom på
ved forskellige former for overfølsomhed.
Der er også tips til fødselsdage, udlands-
rejser o.l. samt personlige beretninger fra
mennesker med fødevareallergi. 

Hjemmesiden er primært skrevet til men-
nesker, som er overfølsomme eller har
mistanke om overfølsomhed samt til
deres pårørende. Det er derfor oplagt for
kliniske diætister at henvise til hjemmesi-
den i vejledningen af patienter med allergi
og overfølsomhed.

Hjemmesiden har et nyhedsbrev, som
giver besked, når der er nyt på siden.

Giv patienten en pjece med hjem
Mange af hjemmesidens informationer er
samlet i en serie på i alt otte pjecer om
overfølsomhed over for mad. 

Pjecerne kan bruges som et supplement
til hjemmesiden. Mange mennesker fore-
trækker at få
skriftlig infor-
mation i
hånden, så de
bedre kan
genkalde sig
de oplysnin-
ger, de fik
mundtligt, og
mange vil
også gerne
have informa-
tionen samlet
i en pjece
frem for en
bunke løsblade fra printe-
ren. 

Desuden kan du, som kli-
nisk diætist, bruge pjecerne
som en lille håndbog, hvor
du kan markere det, der er
særlig vigtig for patienten,
og du kan tilføje suppleren-

de oplysninger. Pjecerne er også velegne-
de hvis familie, daginstitution osv. skal
informeres om overfølsomhed.
Pjecerne handler bl.a. om mælkeallergi
hos børn, pollenallergi og mad, cøliaki,
allergi over for jordnødder, skaldyr eller
æg samt overfølsomhed over for tilsæt-
ningsstoffer. Desuden er der en generel
pjece om symptomer, diagnose og fore-
byggelse. 

Pjecerne er gratis og bestilles via
www.foedevareallergi.dk  - under punktet
Publikationer !

kst@fvst.dk

Hjemmesiden www.foedevareallergi.dk og otte pjecer om

overfølsomhed over for mad kan bruges af kliniske diæti-

ster i deres vejledning af patienter med fødevareallergi.

Bag hjemmesiden og pjecerne står Fødevarestyrelsen,

Danmarks Fødevareforskning, Sundhedsstyrelsen, Astma-

Allergi Forbundet og Dansk Cøliakiforening.

TEMA

Af Karin Stubgaard, kommunikationsmedarbejder,
Fødevarestyrelsen 
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Karin Stubgaard



Hvad kan man som klinisk diætist og 
patient bruge Astma-Allergi Forbundet til?

På Forbundets hovedkontor i Roskilde er
der ansat en bred kam af sundhedsfagligt
personale, hvis opgave er at indsamle og
formidle viden om overfølsomhedssyg-
domme i samarbejde med offentlige myn-
digheder, sundhedspersonale, interesseor-
ganisationer og forskellige tværfaglige
faggrupper og netværk.

En anden og meget væsentlig opgave er
at rådgive og yde støtte i bred forstand til
mennesker, der har allergi og overfølsom-
hedssygdomme eller har risiko for at
udvikle dem. Det er helt centralt, at den
enkelte får viden og en forståelse, der gør
det muligt at handle på oplyst grundlag i
forhold til sin sygdom og dagligdag.

Hvordan?
Den viden vi har, formidles til såvel fagper-
sonale som patienter gennem vores kurser
og foredrag og ikke mindst gennem med-
lemsbladet AstmaAllergi Bladet, vores tele-
foniske rådgivning og hjemmesiden
www.astma-allergi.dk. På hjemmesiden er
der link til Foreningen af Kliniske Diætister.

I efteråret 2005 afholder vi bl.a. et 3 dages
kursus om fødevareoverfølsomhed. Dette
kursus henvender sig til medlemmer af
Forbundet, som har børn med fødevare-
overfølsomhed. Der vil være både faglige
indlæg om fødevareoverfølsomhed og om
indkøb, men også praktisk madlavning og
bagning. Desuden lægges der stor vægt
på, at deltagerne får mulighed for at dan-
ne netværk og udveksle erfaringer.

AstmaAllergi Bladet giver mulighed for at
holde sig opdateret om produktnyheder
og hvad der iøvrigt sker på overfølsom-
hedsområdet. Den praktiske hverdag med
fødevareallergi er baggrunden for de
spændende opskrifter, der kan findes i
såvel AstmaAllergi Bladet og på hjemme-
siden. På hjemmesiden er der ydermere
den fordel, at man kan søge på opskrifter-
ne, så de kan findes uden det, man ikke
kan tåle. 

www.astma-allergi.dk suppleres i den nær-
meste fremtid med et debatforum, hvor
det bliver muligt at udveksle erfaringer om
fx indkøbssteder og opskrifter. Men også
om noget nok så vigtigt – hvordan informe-
rer jeg andre om min eller mit barns aller-
gi. Allerede nu er der udarbejdet en
Tjekliste, som kan bruges i dialogen med
fx dagpleje, vuggestue og børnehave.

Telefonrådgivningen er meget benyttet,
og i 2004 var der over 600 henvendelser

om fødevareoverfølsomhed. Faktisk bliver
emnet kun overgået af spørgsmål om
indeklima og astma. Henvendelserne
kommer både fra borgere, men også flere
kliniske diætister og producenter ringer.
Vi henviser til gengæld også mange til at
kontakte en klinisk diætist. Især når det
handler om en specifik diæt, og hjælp til
at sikre at diæten er sufficient. Det er en
opgave, som vi ikke kan eller bør klare i
en telefonrådgivning.

Brug os
Som klinisk diætist er du velkommen til at
ringe til Astma-Allergi Forbundet, hvis
der er en problemstilling, du ønsker at
diskutere. Ligesom du er mere end vel-
kommen til at fortælle dine patienter om
os og vores tilbud. Har du interesse i, at
have vores materialer og visitkort liggen-
de kan du bestille dem ganske gratis  !

bh@astma-allergi.dk

Astma-Allergi Forbundet er en sundhedsfremmende organi-

sation, der arbejder for at styrke forebyggelse og behand-

ling af allergi og overfølsomhedssygdomme som høfeber,

astma, eksem og fødevareallergi. Som klinisk diætist kan du

også hente viden og inspiration til dine patienter.
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TEMA

Af Betina Hjorth, Ernærings- og Husholdningsøkonom,
Astma-Allergi Forbundet

Betina Hjorth

Telefonrådgivningen har åbent
på alle hverdage på telefon 
43 43 42 99

Betina Hjorth er Ernærings- og
Husholdningsøkonom fra Ankerhus
Seminarium og har været ansat i
Astma-Allergi Forbundet siden 1998.
Betina har bl.a. ansvar for Forbundets
formidling af viden om fødevareover-
følsomhed og indgår i samarbejdet
mellem Fødevarestyrelsen,
Sundhedsstyrelsen, Danmarks
Fødevareforskning og Astma-Allergi
Forbundet om hjemmesiden www.foe-
devareallergi.dk samt de tilhørende
pjecer.
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MyPyramid eller McPyramid

Ligeledes er Fødevarestyrelsen ved at
udarbejde et symbol for de nye danske
kostråd, hvilket gør det aktuelt at se nær-
mere på amerikanernes nye kostråds-
symbol (se figur 1).

Denne artikel beskriver vores vurdering
af MyPyramid – det amerikanske
kostrådssymbol og de nye amerikanske
kostråd. Desuden drager vi sammenlig-
ninger til de nye danske kostråd. 

En madpyramide er kun 
et symbol
Man skal ikke forvente, at et symbol skal
kunne lære en hel befolkning, hvordan de
skal spise af hensyn til sundheden. Et
symbol kan ikke stå alene, der skal mere
til. Men man kan forvente, at symbolet
skal præsentere de væsentligste
hovedprincipper for at kunne sam-
mensætte en sund kost, og at
man nemt ud fra symbolet
kan forklare andre om
de væsentligste hoved-
principper.

MyPyramid-
symbolet
Umiddelbart kan man
ikke udlede noget som
helst om kost fra selve
det amerikanske

symbol, der illustrerer en mand, der besti-
ger trapper på en pyramide. Det er et
fremskridt i forhold til tidligere, at det illu-
strerer den fysiske aktivitet, men med
hensyn til kosten er der ingen ikoner eller
tekst, der forklarer, hvad de farvede sekti-
oner betyder, eller hvorfor de farvede sek-
tioner ikke går helt op i toppen af pyrami-
den. Man er nødt til at gå til United States
Department of Agriculture’s (USDA)
hjemmeside ”www.mypyramid. gov” for at
få en forklaring til symbolet. Dog forbliver
det uvist hvorfor de farvede sektioner
ikke går helt op i toppen. 
Det udelukker personer, som aldrig går
videre til PC’en, fx personer uden internet-
adgang og personer, der ikke er fortrolige
med at bruge computer fra at få yderlige-
re oplysninger. Det kan fx være personer
med kort uddannelse og ældre borgere,
hvilket er uheldigt, da det er blandt de
mest relevante målgrupper med hensyn
til kost- og motionsforbedringer (3).   

Amerikanerne fik i januar 2005 nye kostråd (1). De har nu

også fået et nyt og anderledes madpyramide-symbol kal-

det ”MyPyramid”, der skal illustrere de nye kostråd. 

I Danmark fik vi også nye kostråd i foråret, og da de

Amerikanske kostråd er udarbejdet på baggrund af en

stor videnskabelig udredning (2), er det relevant at se om

der generelt er konsensus om kostråd i Danmark og USA.

ARTIKEL

Af Anja Biltoft-Jensen, Cand. scient ernæring og 
Karin Hess Ygil, Klinisk diætist, Danmarks Fødevare-
forskning, Afdeling for Ernæring
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Anja Biltoft-Jensen Karin Hess Ygil

Kilde: www.MyPyramid.gov
Figur 1
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ARTIKEL

www.MyPyramid.gov- 
hjemmesiden 
Har man internetadgang, og er man
meget interesseret i ernæring og sund-
hed, er der en udmærket gennemgang af
de forskellige fødevaregrupper. Noget nyt
og positivt med hensyn til fødevaregrup-
perne er, at de i det nye symbol er side-
stillet – de er alle sammen lige vigtige i en
sund kost, men i forskellige mængder.
Noget andet positivt er, at MyPyramid illu-
strerer hele kosten til trods for, at hele
kosten ikke direkte er inkluderet i de
amerikanske kostråd. På denne måde
understreges den vigtige balance mellem
fødevaregrupperne.   

Herudover kan man på 12 forskellige
energitrin få at vide, hvor meget fra hver
fødevaregruppe man bør spise, og hvilke
fødevarer inden for hver gruppe man først
og fremmest bør vælge. Fx inden for brød
og gryn bør halvdelen være fuldkornspro-
dukter.  

Endvidere er der en sektion for fagperso-
ner, der indeholder undervisningsmateria-
le, og 61 slides der forklarer om udviklin-
gen af ”MyPyramid”, og hvilke mulighe-
der den indeholder. 

Hjemmesiden indeholder også tips og
handleanvisninger – som til tider er
meget ”amerikanske” (se boks 1). 
Det kan dog undre, at USDA har udeladt
tips vedrørende fedtstoffer, sukker og
”discretionary energy” dvs. råderummet
til tomme kalorier.

MyPyramid Tracker – kost og
aktivitetsberegninger
Det er muligt at beregne sin egen kost og
fysiske aktivitet i ”MyPyramid Tracker”,
og man kan således få kosten sammenlig-
net med en kost efter ”MyPyramid”-anbe-
falingerne eller se på næringsstofsam-
mensætningen i forhold til anbefalingerne
– alt udregnet på basis af egen højde,
vægt, alder, køn. Sammenligningerne

gives på dagsbasis og giver kun mening,
hvis man indtaster en hel dagskost. 
For måling af aktivitetsniveau er der to
muligheder. En standard, som er den
mest præcise og kræver, at man taster sin
fysiske aktivitet ind, minut-vis for de sid-
ste 24 timer. Herudover er der en forenk-
let mulighed, der kun kræver, at man ind-
taster sin fritidsaktivitet. Resultatet viser
sig som en aktivitetsscore. Hvis man både
har indtastet kost og fysisk aktivitet har
man bl.a. også mulighed for at se sin
energibalance. 
Det er tidskrævende at bruge MyPyramid
Tracker, som er professionelt lavet, og
måske er kompleksiteten for høj til den
almindelige borger. Den kræver, at man
er mere end almindelig interesseret i
ernæring, og at man har kendskab til at
indtaste tal til beregninger på en compu-
ter.
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Boks 1.

Tipsene kan være meget amerikan-
ske og til tider direkte modsat deres
egne råd om ”moderation og vægt-
vedligeholdelse” fx (de amerikanske
tips er fremhævet i kursiv):

! Tips til at spise mere frugt: ”Som

snack – smør peanutbutter på æble-

stykker” – dette forøger energiind-
holdet i æblet 12 gange. 

! Tips til at spise flere fuldkornspro-
dukter – ”Paner dit kød med havre-

gryn” – panering af kød forøger
fedtindholdet i kødet 4 gange – og
det er nok ikke her, man skal hen-
te sine fuldkornsprodukter.

! Tips til at spise flere sunde mælke-
produkter: ” Kom mager revet ost

på gryderetter” revet ost, har ofte
samme energiindhold som en fed
sovs (17g fedt pr. 100g), selv om
den er mager, og det er en god idé
at begrænse brugen af ost i mad-
lavningen.

! Tips til når du spiser ude: ”Bed om

at få dine rester med hjem i en

”doggy bag” – det ville helt sikkert
være bedre for vægten, om rester-
ne blev smidt ud.



Bygger på de magreste 
fødevarer uden tilsat sukker
De mængder som ”MyPyramid” anbefaler
i forskellige fødevaregrupper og som ind-
går i beregningerne af de 12 forskellige
energitrin, er baseret på, at man vælger
fødevarer med laveste fedtindhold og uden
tilsat sukker. Det betyder at mælken og
osten er næsten fedtfri, (smøreost må dog
indeholde 5-7g fedt pr. 100g), at hakket
kød indeholder max 5% fedt – og at rene
kødudskæringer kun indeholder max 2,7g
fedt pr. 100g. I baggrundsmaterialet
”Dietary Guidelines Advisory Committee

Report 2005” fra USDA påpeges, at dette
”nøglebudskab” meget let kan overses, og
at det stiller krav til den ernæringsoplys-
ning, der følger med. At der er tale om
helt fedt-frie/fattige varianter fremgår ikke
helt klart af hjemmesiden ”www.MyPyra-
mid.gov”. Her står ganske vist ”choose
low fat”. Det er dog uklart, hvad der er
low fat, og kun hvis man går ind på linket
”for professionals” – så står det tydeligt i
en slideserie, der fortæller om udviklingen
af ”MyPyramid”. Det er et problem, da alle
beregningerne er baseret på at disse fedt-
grænser overholdes.

Et helt andet aspekt der er fraværende, er
det kulinariske aspekt. Som dansker kan
det være svært at få øje på nydelsen i at
spise fedtfri ost. Desuden giver den lave
fedtgrænse på kød kun mulighed for at
spise helt afpudset kød fx filet og inderlår
af svin og okse samt kalkun uden skind.
Kylling og lam indgår således ikke i basis-
fødevarerne – og hvad med den fede fisk?
Der er slet ikke gjort forsøg på at forene
kostrådene med nydelse. 
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Tabel 1: Sammenligning af de danske og amerikanske kostråd omsat til mængder

Brød, gryn, pasta, ris 
(rå vægt)

Fedtstof

Frugt og grønt

Kartofler

*Mælk, mælkeprodukter
og ost (ost er lavet om til
mælk, for at kunne sam-
menligne)

*Kød, fisk, æg, bælgfrug-
ter og nødder

*Råderummet til ”tomme
kalorier”

285 g

25 g

600 g

140 g

700 g

160 g

Ca. 700 kJ

230 g

31 g

620 g

130 g

730 g 

180 g

1500 kJ

Mindst halvdelen bør være fuldkorn
som rugbrød og/eller havregryn

Fortrinsvis planteolier og bløde
plantemargariner

Max 100 ml juice. Lige meget frugt
og grønt. Halvdelen af grøntsager-
ne skal være de grove

Betragtes som en del af det kulhy-
dratrige tilbehør, sammen med
brød, gryn, pasta og ris

Vælg de magre typer (minimælk,
skummetmælk og ylette. Ost max
17%). (Vejledende mængde fra
1994, 500 ml mælk og 25g ost)

Vælg de magre kød -og pålægspro-
dukter (tidl. kostråd max 10g fedt
pr. 100g). Spis 200-300g fisk om
ugen. Veksl mellem magre og fede

Ikke angivet i de danske kostråd,
men beregnet.

Kun opgivet som energi.

Mindst halvdelen af brød og gryn der
spises skal være fuldkornsprodukter 

Fortrinsvis planteolie eller bløde plante-
margariner

Er delt op i 2 fødevaregrupper. Én for
frugt og én for grønt. Heri kan indgå
max 100 ml juice.  Deler grønt anbefa-
lingen op i orange og grønne grøntsa-
ger samt bælgfrugter. 
Orange 40 g/d
Grønne 65 g/d
Bælgfrugter 65 g/d

Betragtes som en del af grøntsagerne –
de stivelsesrige, sammen med majs og
grønne ærter

Fedtfri mælk (skummetmælk) og lav
fedt (5-7g fedt pr. 100g) eller fedtfri ost

Magreste kød overhovedet og hakket
kød max 5% fedt. Ikke specielle mål for
fisk, æg, bælgfrugter (indgår også som
frugt og grønt), nødder

22g hårdt fedt
48g tilsat sukker
Vælges fx kød med 10% fedt, skal det
ekstra fedt trækkes fra råderummet

DK USA
Mængde pr. Mængde pr.

Fødevaregruppe 10 MJ Bemærkninger DK 10 MJ Bemærkninger USA

* Indgår ikke direkte i de danske kostråd, men er beregnet for at kunne sammenligne.



ARTIKEL

Discretionary Calories - Råderum
til tomme kalorier
Amerikanerne har som noget nyt indført
begrebet ”discretionary calories”. Det er
det råderum i kosten, der gør det muligt
at spise mere mættet fedt og tilsat sukker
udover det, der er medregnet i fødevare-
grupperne. Råderummet giver dermed
mulighed for at vælge federe kød og mæl-
keprodukter, end de magreste former,
samt produkter tilsat sukker.
Amerikanerne definerer ”discretionary
calories” som energibehovet minus essen-
tielle kalorier, som er de kalorier, der skal
til for at give de vitaminer og mineraler,
som man har brug for, når man spiser de
magreste fødevarerudgaver uden tilsat
sukker.
Råderummet er opgivet som energi og
udspecificeret som sukker og mættet fedt,
hvilket betyder, at man hele tiden skal
være opmærksom på, om energien i føde-
varerne kommer fra fedt eller sukker. Det
gør begrebet svært at omsætte til praksis.
Hvis man fx spiser ost indeholdende 17g
fedt pr. 100g, skal man udregne, hvor
meget mere mættet fedt, man har spist,
end hvis man havde valgt en ost med max
7g fedt pr. 100 g. Det mættede fedt, der
her indtages, skal så fratrækkes råderum-
met.  

Ved at opgøre ”discretionary calories” på
denne måde skjules negativ omtale af
næringsfattige, energirige produkter, hvor
mættet fedt og sukker findes i høje kon-

centrationer som fx sodavand, slik,
snacks, kage og is. Disse produkter omta-
les slet ikke på www.MyPyramid.gov.
Samtidig forsvinder hele nøglebudskabet
om, at der er behov for at indtaget af disse
produkter fx sodavand, saftevand, slik,
snacks, kage, alkohol o.l. skal minimeres
og udskiftes med sunde basisfødevarer,
som vand, frugt og grønt og fuldkornspro-
dukter. 

De amerikanske kostråd sam-
menlignet med de danske
kostråd
De amerikanske kostråd (1) der blev
udgivet i januar, er mere specifikke i for-
hold til tidligere. Fx er det udspecificeret,
at halvdelen af brød og gryn bør være
fuldkornsprodukter. Grøntanbefalingen er
delt op i anbefaling for indtag af orange
og grønne grøntsager samt bælgfrugter.
Og i frugtgruppen er der sat begrænsning
på indtaget af juice. 
De amerikanske kostråd har store lighe-
der med de nye danske kostråd. I tabel 1
på side 23 har vi prøvet at lave en sam-
menligning mellem de 8 nye danske
kostråd og de amerikanske. Det har
krævet, at der blev dannet en fælles ind-
deling af fødevaregrupperne, så det var
muligt at sammenligne. Drikkevarer ind-
går ikke i de amerikanske kostråd og er
derfor ikke medtaget. 

Forskellene mellem de amerikanske og
danske kostråd er, at der i det amerikan-
ske kostmønster indgår en mindre mæng-
de kulhydratrige produkter som kartofler,
brød, ris og gryn og mere kød, mælkepro-

dukt og planteolie (tabel 1). I den sam-
menhæng kan det undre, at der i de ame-
rikanske kostråd ikke er nogen specifik
anbefaling vedr. mængden af fisk på trods
af, at fisk fremhæves i det videnskabelige
baggrundsmateriale for de amerikanske
kostråd ”Dietary Guidelines Advisory
Committee Report” (2). Der
står at “Collectively, the
evidence presen-
ted pro-

vided the
basis for recom-
mending two ser-
vings of fish per week to decrease risk of
heart disease”.

Forskellene på de amerikanske og danske
kostråd resulterer ved beregning i, at det
amerikanske anbefalede kostmønster har
et lavere indhold af D-vitamin og kulhy-
drat, og et højere indhold af tilsat sukker,
samt et højere indhold af totalfedt end i
det danske kostmønster.

Discretionary calories 
– råderummet til tomme kalorier

er dobbelt så stort i USA
Den mest iøjnefaldende forskel er at ”dis-
cretionary calories” - råderummet til
”tomme kalorier” (dvs. den mængde ener-
gi, der kan bruges på sukkersødede og
fede produkter med et højt indhold af
mættet fedt, hvis kostrådene overholdes)
er dobbelt så stort ifølge de amerikanske
kostråd som i de danske (tabel 1). 
Det skyldes, at det amerikanske kost-
mønster baseres på de mest fedtfattige
former for kød- og mælkeprodukter, hvor-
imod det danske kostmønster er mere
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liberalt og ”realistisk” med hensyn til fedt-
indholdet i basisfødevarerne. 

Går man dog ind i baggrundsrapporten
for de amerikanske kostråd (2), så er
råderummet lavere her end i kostrådene.
Det kan skyldes, at man i kostrådene har
ønsket at være mindre restriktive end i
baggrundsrapporten. Man kan derfor
være lidt bange for, at de angivne mæng-
der basisfødevarer og de mange kalorier i
råderummet ikke helt passer med energi-
niveauerne.    

Tilsat sukker
Hjemmesiden ”www. MyPyramid.gov”
tager ikke problematikken med tilsat suk-
ker op. Der står ikke noget specifikt om
tilsat sukker. I de amerikanske kostråd er
der heller ikke gjort et stort nummer ud
af tilsat sukker. En undersøgelse fra
USDA viser, at de der får mere end 18%
(35% af alle amerikanerne) af energien fra
sukker har en mere næringsfattig kost
end dem, som spiser mindre end 18% af
energien fra sukker (4). 
I de amerikanske kostråd skriver USDA
”at små mængder tilsat sukker, kan hjæl-
pe det sunde ned”. USDA refererer dog
ikke til undersøgelsen, der viser, at det er
i størrelsesorden 5-10E% (5) og at det
kun gælder for mælkeprodukter og mor-
genmadsprodukter (6)  – produkter som i
USA er berigede med adskillige vitaminer
og mineraler. Indtag af sukkersødede
drikkevarer, slik og kage havde i under-
søgelsen kun negativ indflydelse på
næringsindholdet i kosten (6).   

Det skal også nævnes, at de amerikanske
kostråd læner sig op af de amerikanske
næringsstofanbefalinger (Dietary
Reference Intakes (DRI)), udarbejdet af
Institute of Medicine (IOM). Heri er
grænsen for den maximale mængde tilsat
sukker 25E%. Hvis man følger de foreslåe-
de kostmønstre i MyPyramid, når man
”max” op på 20 procent af energien fra til-

sat sukker – en sukkerenergiprocent, som
er dobbelt så høj som anbefalet i De
Nordiske Næringsstofanbefalinger (7) og
af WHO (8).

MyPyramid-symbolet er udviklet
af industriens marketingsfirma
Det kunne måske også have interesse at
vide, at det marketingsfirma, der har
udviklet det grafiske symbol “Porter
Novelli” også er marketingsfirma for føde-
vareindustrien bl.a. McDonald’s, The
Dole Food Co. and Procter & Gamble. Så
her er måske forklaringen på, at det kun
er den fysiske aktivitet, der illustrerer
symbolet ”MyPyramid”. Det kunne få bru-
geren til at tænke, at manglende fysisk
aktivitet er den vigtigste baggrund for fed-
meepidemien, og ikke de næringsfattige,
energirige produkter, som industrien sæl-
ger.

Der er ingen tvivl om, at ”MyPyramid” er
super professionelt gennemført og rum-
mer mange gode intentioner og brugbart
undervisningsmateriale gemt på hjemme-
siden. Den kræver dog en rimelig stor
indsats fra brugeren, hvis man skal få
hele budskabet med, og vi kan rejse
spørgsmålet om den vil nå ud til de perso-
ner, der har størst behov for kost- og akti-
vitetsændringer.
Man kan heller ikke lade være med at sid-
de tilbage med en følelse af, at industrien
har haft en finger med i spillet ved udvik-

lingen af kostpyramiden og et mere rele-
vant navn måske havde været
”McPyramid”  !

abj@dfvf.dk
khyg@dfvf.dk  
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Den tavse folkesygdom - depression

Depressionssygdommen har meget alvor-
lige konsekvenser både personligt,
arbejdsmæssigt og socialt. Ifølge WHO er
depression den mest socialt belastende og
livskvalitets forringende sygdom (2).

Psykiatri i Danmark
WHO forudser, at psykiatriske sygdomme
rykker op på en anden plads over de mest
belastende sygdomme – for den enkelte
og for samfundet – på verdensplan i 2020
(3).  Udenlandske undersøgelser forudsi-
ger, at mere end 20% af befolkningen vil
udvikle en psykisk lidelse af en eller
anden karakter i løbet af livet (3).
Depressioner (unipolær depression) er
den hyppigste psykiatriske lidelse. Der

forventes at være 250.000 danskere, der
til stadighed lider af behandlingskræven-
de depression. 4-5% af den danske befolk-
ning har en depression og mindst hver
femte dansker vil på et eller andet tids-
punkt i livet udvikle en depression.
Risikoen stiger med alderen og tidligere
behandlingskrævende depressioner
(1,3).  
Andre psykiatriske sygdomme er
bipolare lidelser (mani/depression).
Det skønnes, at 1% af den danske
befolkning lider af denne sygdom,
og at 1% af befolkningen lider af ski-
zofreni. Det svarer til 40.000 voks-
ne danskere har en af disse lidel-
ser (3). Ca. 10% af befolkningen
lider af angst og 2-3% af
befolkningen lider af
tvangshandlinger (OCD).
Forstyrrelser og foran-
dringer af personlig-
hedsstruktur og –
adfærd herunder
bordeline og psy-
kopati er oftest

psykiatriske behandlingskrævende lidel-
ser (2). 
Den psykiatriske behandling består både
af farmakologisk, psykoterapeutisk og
psykosocial interventionsbehandling (3).

Depression
Depression er både betinget af psykologi-
ske og biologiske aspekter, og ligesom
mange somatiske sygdomme kan depres-
sionen fremprovokeres af psykologiske,
sociale og livsstils udløs-
ende fakto-
rer (1).

Ordet depression anvendes efterhånden meget bredt i

det almindelige sprogbrug for alle former for dårligt

humør lige fra morgensurhed til normal tristhed og

humørudsving. Depression kan være svært at skelne fra

udbrændthed, tristhed og dårlig humør. Men en længere-

varende følelse af håbløshed og uforklarligt tungsind er

en alvorlig tilstand, som kræver behandling. Det er vig-

tigt at være opmærksom på, at den deprimerede ofte

selv vil mene, at hun eller han ikke har en depression,

men snarere lider af stress og udbrændthed (1). 

ARTIKEL

Af Margit Sandberg, klinisk diætist, Psykiatrisk
Informationscenter, Vejle Amt.
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Depressionen kamufleres hos ca. halvde-
len med fysiske klager som f.eks. proble-
mer med at sove, træthed, hovedpine,
vægtændringer, mavebesvær, mund-
tørhed, dårligt humør, manglende libido,
anspændthed eller irritabilitet og mange
ukontrollable tanker samt ændret væremå-
de. Angst forekommer også og udtrykkes
i form af social angst og panikangst (2).
Hvilke symptomer, der er dominerende,
er forskellig fra person til person (2).
Almindeligvis vil depressionen være af-
grænset i en periode af 6-12 måneders
varighed, hvorefter depressionen vil for-
svinde af sig selv. Behandling er påkræ-
vet, hvis depressionen er pinefuld og den
personlige og sociale tilværelse øde-
lægges. Sygdommen kan være så pinefuld
og personligt invaliderende, at det anslås
at ca. 10% depressive suiciderer på trods
af effektive behandlingsmetoder (1).
Der er kønsforskelle i hyppigheden af
depression. Det anslås, at 2-5% mænd og
5-8% kvinder årligt udvikler en depression. 

Der foreligger en massiv underbehand-
ling og det anslås skønsmæssigt, at kun
ca. halvdelen af depressionerne behand-
les relevant (3).

Depression diagnosticeres efter diagnose-
systemet ICD-10, hvor følgende sympto-
mer indikere depression (1,2,3).

3 kerne depressionssymptomer:
1. Trist til mode, ked af det, alt er håbløst
2. Mangler lyst til og interesse for alt;

arbejde og fritid
3. Mangler energi og kræfter.
7 ledsagende depressionssymptomer:
1. Mindre selvtillid end vanlig
2. Selvbebrejdelser og skyldfølelse
3. Tanker om død eller selvmord
4. Problemer med hukommelse og kon-

centrationsevne
5. Psykomotorisk hæmning, fåmælt ingen

mimik
6. Søvnforstyrrelser
7. Ændringer i appetitten

Sværhedsgraden vurderes efter
Hamiltons subskala (let, moderat og svær
depression). 
Generelle retningslinier for depressions-
behandling er:
! At lette til moderate depressioner

behandles med kognitiv psykoterapi,
eventuelt suppleret med antidepressiva

! At moderate til svære depressioner
behandles medicinsk 
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Fig. 1. Antal personer (angivet i
procent) behandlet med deffineret
døgn doser (DDD) i perioden
1999-2004.
5,6% af den danske befolkning er i
antidepressiv behandling og 6,7% i
kolesterolsænkende behandling.

Fig. 2. Den økonomiske udgift til
antidepressive behandling er 834
mill. kr. årlig mod kun 337 mill. kr.
til kolesterolsænkenkende behand-
ling.



! At de svære depressioner behandles
med medicin og eventuelt elektrochok
(1,2,3)

Der er mange depressionsdiagnoser, men
2 særlige depressionstyper er atypiske og
melankolske. 
Kvinder optræder hyppigst med den atypi-
ske depression, som medfører øget kulhy-
dratindtagelse og dermed vægtstigning.
Symptomerne er værst om aftenen og
præget af træthed og tyngdefornemmelse
samt øget søvnmængde. 
Den mandlige depression kan være ken-
detegnende ved nedsat appetit, lidt og
afbrudt søvn, vredesudbrud, negativitet
og kritisk adfærd næsten psykopati-lig-
nende tilstand. Mændene kamuflerer ofte
depressionen med alkoholmisbrug (2,4). 
Desuden inddeles depression i depressivt
tilpasnings syndrom, vinterdepression og
fødselsdepression (2).
70-90% af alle depressioner behandles ved
de praktiserende læger, og kun de svære
behandles i det psykiatriske behandlings-
system (1,4,5).

Lægemiddelstyrelsen opgør forbruget af
medicin både efter antal patienter som er i
behandling med et enkelt præparat, defi-
neret døgndoser og økonomiske udgifter
til medikamentelt behandling. Defineret
døgndoser indikerer antallet af patienter
behandlet med anbefalet behandlingsdo-
sis. Denne opgørelse dækker over, at
enkelte patienter får f.eks. en 1/2 dosis og
andre patienter får kombinationsfarmako-
logisk behandling (6).  
I 2004 blev 5,6% af den danske befolkning
behandlet med antidepressiva (figur 1) (6).
Til sammenligning behandles kun 6,7%
med kolesterolsænkende medikamenter
og 3,1% af den danske befolkning med
antidiabetikum (figur 1) (6). Det vurderes
på nuværende tidspunkt, at kun 10-15% af
befolkningen lider af det metaboliske syn-
drom, som må forventes at udvikle sig til
type-2 diabetes (7). 

De største samfundsøkonomiske udgifter
til depressionssygdomme er sygemeldin-
ger, invalidering og førtidspension.
Dernæst følger udgifter til samtaleterapi.
De årlige medicinske udgifter til antide-
pressiva var i 2004; 834 millioner kroner. Til
sammenligning var udgifterne til koleste-
rolsænkende medicinsk behandling ca. 337
millioner kroner og antidiabetikum kostede
342 millioner kroner (figur 2) (4,6). 
Der kommer efterhånden mere fokus og
politisk årvågenhed på depressionssyg-
dommene, fordi sygdommene har store
menneskelige, sociale og socioøkonomi-
ske konsekvenser. Problemstillinger som
social udstødning og massiv forringet livs-
kvalitet hos den enkelte depressive
kræver vedvarende oplysningskampagner
for at minimere tabuet.

Depression og 
sundhedspersonale
En person med depression erkender sjæl-
dent, at der er tale om en depression. Det
er derfor vigtigt, at nærmiljø og sund-
hedspersonale kender og forstår sygdom-
mens karakter. Dermed kan en behand-
ling igangsættes tidligt, hvilket mindsker
risikoen for nye depressionstilfælde. 
De fleste vil i bedste mening sige til den
depressive, at vedkommende skal ”tage
sig sammen”. Men disse velmente råd og
initiativer er imidlertid fejlagtige. Den
bedste hjælp er, at pårørende og sund-
hedspersonale har forståelse og tålmodig-
hed, kan støtte, lytte og tale med den
depressive samt bevare troen og håbet på,
at depressionen får en ende (2). 
Det kan forekomme som en håbløs opga-
ve, når alle ens optimistiske udsagn bliver
kastet tilbage af den depressive med kom-
mentarer om, at ”intet nytter” og at ”alting
er lige meget” (5). 
En behandler til en depressiv risikerer
nemt selv at blive smittet af håbløsheden,
sortsynet og den opgivende holdning til
behandlingsindsatsen. Det er derfor vig-
tigt at kende til depressionssygdommens

kerne- og ledsagesymptomer (1, 5). 
Den professionelle indlevelse eller empati
er således evnen til, at bevare en vis
distance, at kunne forholde sig overordnet
til patientens klager og ikke lade sig indle-
ve i de umiddelbare meningsfulde facetter,
som den depressive præsenterer (1).
Behandlingsmetoder som motivations-
samtalen er generelt ikke velegnet til per-
soner med depression og lav selvtillid.
Derimod kan teknikken virke sygdoms-
forstærkende på depressionssygdommen
(8,9). Den kognitive terapi betyder tænk-
ning nærmere bestemt tankens magt, er
derimod velegnet til depressionsbehand-
ling (4,5).

Kost- og adfærdsændringer bør ikke
iværksættes i den akutte fase hos en
depressiv patient. Men et kortvarigt
behandlingsforløb med en lille rådgiv-
ningsindsats på 1-2 samtaler kan medføre
store ændringer (8).   

Depression og livsstil
Der er fortsat manglende viden om sam-
menhæng mellem kost, motion og depres-
sion, men følgende punkter kan være nyt-
tig viden i det kliniske arbejde:
! Depressive har problemer med hukom-

melsen og koncentrationsevnen. 
! Depressive lider af selvbebrejdelser,

skyldfølelse og manglende lyst og inter-
esse for alt.

! 1. og 3. generation af antidepressiva
(TCA og NaSSA) og Remeron påvirker
de histaminerge receptorer, hvilket kan
resultere i manglende mæthedsfølelse
og mundtørhed.

! Ændret søvnmønster og fysisk aktivitets-
niveau reducerer kroppens kaloriebehov
i forhold til ikke depressive perioder.

! Kontroller vægten ugentligt.
Appetitløshed kan forekomme og give
anledning til vægttab. Kvinder oplever
ofte en trang til kulhydrater (søde spi-
ser), hvorfor vægtstigning kan fore-
komme.
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! Giv konkrete råd, som ”drik ca. 1/2
liter mælk dagligt” i stedet for begræns
mælkeindtagelsen.

! Anbefal en kost svarende til de 8
kostråd eventuelt med reduceret
mængde af brød, kartofler, ris og pasta
grundet reduceret kaloriebehov (10).

! Anbefal at spise regelmæssigt og sundt.
Eventuelt suppleret med en kombineret
vitamin- og mineraltablet indeholdende
ekstra folat. Altid vitamin- og mineral-
supplement ved et kalorieindtagelse
under 6,5 MJ (10).

! Anbefale at spise dagligt fisk eller fiske-
pålæg eller spis 200-300 g fisk ugentligt.

! Støt og motiver til begrænset alkohol-
indtagelse; max. 7 genstande for kvinder
og 14 genstande for mænd ugentligt.

! Anbefal at begrænse kaffeindtagelsen
til max. 5-6 kopper dagligt og undlad at
drikke kaffe efter kl. 17. 

! Simple gøremål er kompliceret for en
depressiv, så støt og vejled til simpelt
indkøb og madlavning. Henvis eventuel
til ”Kogebogen” (11).

! Anbefal regelmæssig fysisk aktivitet (3-
5 gange ugentligt) og fysisk intensitet
tilpasset individets kondition. Der er
udarbejdet et motionsprogram til for-
målet ”Brug din krop” (12).

! Psykoedukation og livsstilsintension i
gruppeforløb har gode behandlingsre-
sultater (7, 13). 

Depression og somatiske 
sygdomme
Det er kendt, at depression forekommer
hyppigere hos patienter med somatiske
sygdomme, og at depressionen øger risi-
koen for død af somatisk sygdom (1,2). 
Patienter med kronisk somatisk sygdom
oplyser sjældent det sundhedsfaglige per-
sonale om eventuel psykiatrisk sygdom.
Den manglende kommunikation ved-
rørende psykisk sygdom kan både skyl-
des sygdommens tabu og manglende syg-
domsindsigt og -forståelse. 
Det er vigtigt, at alt sundhedsfagligt per-

sonale tænker depression hos patienter
med manglende vilje og/eller sortsyn, når
livsstilsintervention iværksættes hos kro-
nisk syge mennesker, og der ikke indtræ-
der effekt af behandlingen. Manglende
compliance kan være forårsaget af uer-
kendt eller ubehandlet depression, fordi
depression er en komplikation til den
somatiske sygdom.

Undersøgelser dokumenterer, at 
depressionssygdommen optræder hos;
25% af hjerte-kar patienterne 
16-68% af hjerneblødningspatienterne
65% af Cushing patienterne
30% af ledgigtspatienterne
35%  af epileptikerne 
30% af migrænepatienterne 
50% af Parkinson patienterne
8-27% af diabetikerne
6-45% af kræftpatienterne
25% af fibromyalgipatienterne (1,2,3)

Det sundhedspersonale, der ikke tænker
depression, som en komplikation til den
somatiske sygdom, kan til sidst selv ople-
ve en smittende håbløshed og udbrændt-
hed ved behandlingsindsatsen  !

mss@psykinfo.vejleamt.dk

Taksigelse: Jesper Lei Knusen, depressi-
onskoordinator ved Psykinfo, Vejle Amt
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Screening for type 2 diabetes

Ph.d. afhandlingen er en epidemiologisk
undersøgelse baseret på tværsnits data fra
et populationsbaseret studie: Inter99. 
Formålet var:
1) At undersøge prævalensen af diabetes

(DM) dels diagnosticeret ved scree-
ning (SDM) og dels kendt diabetes
(KDM) 

2) At sammenligne den kardiovaskulære
risiko profil hos personer med SDM og
KDM 

3) At udvikle en risiko score (RS) til
anvendelse i tidlig opsporing af ikke
erkendt diabetes

4) At evaluere screeningsredskaber som
RS, FPG, HbA1c og kombinationer af
disse 

6784 personer i alderen 30-60 år er under-
søgt. Prævalensen af DM var 6,3%, heraf
var to ud af tre ikke erkendte. Personer
med SDM havde en højere forekomst af
behandlingskrævende makrovaskulære
risiko faktorer end personer med KDM. 
En simpel RS indeholdende informationer
om alder, køn, BMI, hypertension, fysisk
aktivitet og familiær disposition til DM er
udviklet. Sensitiviteten for RS’en er 70%.
Kun 28% af befolkningen skal videre til
endnu en test. Trinvis screening, hvor 1.
trin udgøres af en RS og 2. trin udgøres af
en FPG måling, har en acceptabel effekti-
vitet og er den billigste og mindst bela-
stende for såvel sundhedsvæsen som
befolkning sammenlignet med masse-
screening.

På trods af at DM er en hyppig tilstand og
screenings redskaber er tilgængelige, er
der fortsat flere uafklarede spørgsmål,
som bør besvares før en systematisk
screening eventuelt iværksættes i Dan-
mark. Disse spørgsmål er bl.a. om de til-
gængelige screeningtests er acceptable
for befolkningen, hvilke psykosociale kon-
sekvenser der er af screening, samt om
personer diagnosticeret ved screening,
har en bedre prognose end personer, som
har fået stillet diagnosen klinisk  !

ChGl@steno.dk

Ph.d studiet er udført på Steno Diabetes Center og

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed,

Københavns Amt. 
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Sund mad i skoler og institutioner

Forslaget tager udgangspunkt i den kost
danske børn spiser ifølge den landsdæk-
kende kostundersøgelse, som Danmarks
Fødevareforskning løbende gennemfører.
Retningslinjerne sikrer, at kosten både
lever op til de nye kostråd og til de nye
nordiske næringsstofanbefalinger.
Herudover er retningslinjerne afprøvet i
skoler, dag- og fritidsinstitutioner og for-
slaget tager hensyn til kommentarer fra
denne afprøvning. 

”Børn og unge indtager ca. halvdelen af
deres måltider i løbet af en skole- og insti-
tutionsdag. Skoler og dag- og fritidsinsti-
tutioner er derfor et vigtigt indsatsområde
i arbejdet med at fremme sunde kostvaner
og forebygge overvægt. Dette skal bl.a.
ses i lyset af en stærk stigning i overvægt
og et markant øget indtag af søde sager
blandt børn og unge”, siger Familie- og
Forbrugerminister Lars Barfoed.

Forslaget til retningslinjer følger den gen-
nemsnitlige institutions- og skolealder i
Danmark, dvs. aldersgrupperne 3-6 år, 7-
10 år og 11-15 år. Ud fra de enkelte alders-
gruppers energibehov er vejledende
mængder for fødevaregrupperne blevet
fordelt på 3 hovedmåltider og 2-3 mellem-
måltider, som svarer til en typisk dags-
kost. Der er endvidere knyttet en faglig
begrundelse til hver fødevaregruppe.

Råderum
Et ”tolerabelt råderum til tomme kalorier”
i form af søde sager og/eller fedtholdige
snacks er også medtaget i forslaget til ret-
ningslinjer. Ikke som en anbefaling, men
for at sætte fokus på børn og unges ind-
tag af produkter som slik, kage, saftevand
og sodavand. Den landsdækkende kostun-
dersøgelse viser, at børns indtag er 2,5
gange større, end hvad der er plads til i
en sund kost. Det er vigtigt at give et
overblik over, hvor stor en andel af disse
produkter, der er plads til i en sund kost.
Råderummet skal desuden være medvir-
kende til at pointere, at tilgængeligheden
af søde sager og søde drikkevarer i skoler
og institutioner skal reduceres til et abso-
lut minimum. 

Alt om Kost 
Projektet er gennemført af Danmarks
Fødevareforskning som den del af
Fødevarestyrelsens projekt Alt om Kost,
der har til formål at forbedre børn og
unges kostvaner og give troværdig infor-
mation om sund mad og ernæring til den
almindelige danske befolkning. Det sker
bl.a. ved at fremme sund mad og måltider
i skoler og institutioner for herigennem at
påvirke børns kostvaner.

Fødevarestyrelsen vil med afsæt i forslaget
påbegynde udarbejdelsen af officielle ret-

ningslinjer for sund mad i skoler og insti-
tutioner, som skal fungere som et værktøj
til at sikre varierede og sunde måltider i
de danske skoler og institutioner. 

I første omgang er målgruppen for ret-
ningslinjerne ernæringsfaglige personer,
der arbejder centralt med børnekost- og
ernæringsområdet i skoler og institutio-
ner. Retningslinjerne skal være med til at
give disse personer baggrund for at vejle-
de køkkenpersonale i skoler og institutio-
ner. Derudover kan retningslinjerne også
bruges til at stille krav til en evt. ekstern
leverandør i kommunerne.  

Forslag til retningslinjer for sund kost i
skoler og daginstitutioner kan ses på
Danmarks Fødevareforsknings hjemme-
side: http://www.dfvf.dk/Default.asp?
ID=8301 eller www.dfvf.dk/publikationer

Yderligere information: Cand. scient. 
Anja Biltoft-Jensen tlf. 72 34 74 25, 
e-mail: abj@dfvf.dk    

Danmarks Fødevareforskning har under Fødevarestyrel-

sens projekt Alt-om-kost udarbejdet forslag til fødevare-

baserede retningslinjer for sund mad i skoler og instituti-

oner. Forslaget skal være med til at sikre, at børn og unge

dagligt får en sund og varieret kost.  
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Ny kompetencegivende uddannelse med
mulighed for at arbejde med aktuelle
temaer indenfor ernæring, fødevarer og
sundhed. I efteråret udbydes følgende:
Obligatorisk grundmodul (uge 37-42),
Human ernæring (uge 43-48) og Kroppen
og fysisk aktivitet (uge 49-02).
Det er muligt at kombinere modulerne fra
forskellige diplomuddannelser, og kombi-
nere med sundhedsfaglige moduler f.eks.
indenfor kvalitetsudvikling, formidling og
undervisningspraksis eller moduler fra
Diplomuddannelse i ledelse. Man behøver
ikke tage en hel diplomuddannelse, men

kan tage de moduler, der
er aktuelle for en. På
den måde kan den
enkelte skræddersy sit
helt individuelle uddannel-
sesforløb.   

Yderligere oplysninger se
www.jcvu.dk under diplomuddannel-
ser, eller kontakt Kirsten Roelsgaard:
E.mail: kiro@jcvu.dk eller direkte 
tlf: 86 20 47 61.
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Diplomuddannelse i Ernæring og Sundhed

Klarhed om reglerne for kosttilskud

Hvad må producenter sige om virkningen
af kosttilskud? Hvordan skal det 
dokumenteres? Hvornår er et kosttilskud i
virkeligheden et lægemiddel? 
Fødevarestyrelsen udsendte d. 14. septem-
ber en ny vejledning om kosttilskud, som
skaber større klarhed på området.

Læs mere på:
http://www.foedevarestyrelsen.dk
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Nye udgivelser

Kogebogen 
af Margit Sandberg og Lene Hansen
Psykiatrifondens Forlag 2005
Pris kr. 90,- 
88 sider.
Kan bestilles hos Psykiatrifondens Forlag:
www.psykiatrifonden.dk 

”Kogebogen” indeholder opskrifter på tra-
ditionelle danske retter og er udarbejdet
så personer, der ikke er vant til at lave
mad let kan følge opskrifterne. De er lige-
ledes meget overskuelige, og der er ikke
en lang række specielle og dyre ingredi-
enser. Det er klinisk diætist Margit
Sandberg og klinisk diætist Lene Hansen,
der er forfattere til bogen. 

Målgruppen for ”Kogebogen” er psykiatri-
brugere. For personer med psykisk syg-
dom og psykiske problemer kan det i
perioder være svært at finde overskud til
at planlægge, købe ind og forberede målti-
derne. Samtidig er det vigtigt at spise
sundt, da en god og varieret kost har
betydning for det generelle velvære.         
”Kogebogen” er absolut anvendelig til
dem, der gerne vil lave mad efter enkle
og overskuelige opskrifter, selvom der er
et begrænset overskud i hverdagen.        

”Kogebogen” er lavet som et lille ring-
bind, så de enkelte opskrifter kan tages
ud og tages med, når man handler ind.
Når de enkelte opskrifter kan tages ud,
behøver hele bogen heller ikke ligge på
køkkenbordet under tilberedningen. 
Opskrifterne er inddelt efter årstider, og
der er i alt 30 opskrifter på aftensmad.
Alle opskrifter kan tilberedes i løbet af ca.
30 minutter. Udgangspunktet er traditio-
nelle danske retter, der følger principper-

ne for sund kost, nemlig spis flere grønt-
sager og mindre portioner kød. Hver
opskrift har et begrænset indhold af ener-
gi, ca. 2.500 kJ /ret.

Forrest i bogen er der et kort afsnit med
generelle tips og fif til en sundere sam-
mensætning af aftensmaden samt et afsnit
om basisråvarer.
Hver opskrift er meget overskuelig opdelt
med en liste over indkøb til retten, en liste
over ingredienser samt en overskuelig og
enkel beskrivelse af fremgangsmåde. 

Hver ret og udvalgte ingredienser er illu-
streret med nogle meget flotte og inspire-
rende farvefotos. 
I forhold til indkøb er der lagt vægt på, at
ingredienserne kan købes i et almindeligt
lavpris-supermarked, og der bruges ofte
hel- og halvfabrikata i opskrifterne. Den
gennemsnitlige indkøbspris pr. ret er
beregnet til ca. 16 kr.

De gange jeg har vist ”Kogebogen” i for-
bindelse med en kostvejledning, har de
umiddelbare reaktioner ofte været overra-
skelse, lettelse og glæde. Overraskelse i

forhold til, at det ikke behøver at være
svært at tilberede sund mad i sit eget køk-
ken – bl.a. at det er helt i orden at købe
kartofler på glas og anvende frosne
grøntsager, når der ikke er overskud til at
skrælle, snitte og tilberede de friske.
Lettelse over at flere af yndlingsretterne
faktisk er sunde nok evt. med lidt tilpas-
ning samt glæde over ny inspiration og
nye ideer til aftensmad. Ikke mindst de
fine billeder af en passende portions-
størrelse er til stor hjælp for mange, da
det i høj grad er sammensætningen på tal-
lerkenen, der afgør om et måltid er sundt
eller ej. Billederne giver en retningslinie
for en passende portionsstørrelse, som
også kan anvendes ved udespisning.  

Jeg synes ”Kogebogen” på mange måder
udfylder et behov for enkle opskrifter til
sund aftensmad, der er genkendelig og
attraktiv for mange, og samtidig gør lidt
op med myterne om, at det er besværligt,
tidskrævende og dyrt at spise sundt.     

Allis Bek, klinisk diætist 
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Nye udgivelser

Visuelt vægttab 
– Se vejen til permanent vægttab
af Dr. Howard M. Shapiro
Aschehoug Forlag 2004
Pris kr. 199,- 
176 sider.

Den originale titel, Picture Perfect Weight
Loss, er meget rammende, idet bogen flot
giver syn for sagen med illustrative farvefo-
tos af energiberegnede måltider,  morgen-
mad, supper, salater, chips, chokolade,
drikke, middagsretter mv. Illustrationerne
begynder allerede på bogens forside, hvor
man kan se, at en crossiant med smør inde-
holder lige så meget energi som et bjerg af
forskellige frugter plus et rundstykke med
marmelade.

Sådan fortsætter bogen med illustrativt at
vise, hvordan man kan ombytte det ener-
gitætte med andet mere mættende med
samme mængde energi. Et godt og sigen-
de billede for os ostespisende danskere er
en lille 30 grams chedder-ostehaps, der
giver samme mængde energi som 200 ml
grønsagssuppe.

Under overskriften ”aperitif eller aftens-
mad” vises et glas vodka med appelsinjui-
ce og en lille skål jordnødder.

Modsvarende billede er en tallerken klar
suppe med et kuvertbrød, en middagsret
bestående af kammuslinger, asparges og
kål, en salattallerken, et glas hvidvin og
en skål jordbær. Det tre retters måltid
giver samme mængde energi som aperitif-
fen! Bogen kommer billedmæssigt igen-
nem mange landes typiske retter f.eks.
græsk, kinesisk, indisk og mexicansk
mad.
Bogen indeholder ikke kun fotos.
Tekstmæssigt er det en gedigen bog med
samme holdning til det at opnå vægttab,
som vi kliniske diætister vejleder i ved
kostomlægning. Bogen har bl.a. overskrif-
ter som ”Ingen hurtige fiduser”, ”Din livs-
stil”, ”Dit eget valg hvad du spiser”, ”At
træffe en beslutning”, ”Hvordan man
tackler en bid i farten”, ”I familiens skød”,
”På restaurant” osv. Samt gode afsnit som
”Den psykiske faktor”, ”Fup og fakta om
slankekure”, ”Motion i hverdagen” osv. 

Selv om jeg er erfaren diætist, gav bogen
mig mange aha-oplevelser. Jeg har også
brugt bogen i min vejledning, og mange
af mine klienter har vist begejstring og
overraskelse. F.eks. over at en caffè latte
af skummetmælk giver mere energi end
en kaffe med lidt sødmælk og to småka-
ger!

Forfatteren gør meget ud af, at det er en
slankebog, der ikke handler om slankeku-
re. At bogen er til for at hjælpe læseren
med at vælge mad og drikke på en fornuf-
tig måde. 

Anne Arentoft, klinisk diætist

Visuelt vægttab - 30-dages planen
af Dr. Howard M. Shapiro
Aschehoug Forlag 2005.
Pris kr. 199,- 
175 sider.

Bogen er efter samme koncept som
Visuelt vægttab - Se vejen til permanent
vægttab.
Det er en decideret slankebog med 9
kapitler med en 30-dages plan. Bogens
største force er igen de illustrative farve-
fotos, hvor mad med højt energiindhold
stilles over for stort set tilsvarende mad
med mindre energi så at vægttab kan
opnås.

Som klinisk diætist går jeg ikke ind for
slankekure, men bogens tekst og ikke
mindst de illustrative farvefotos er gode
inspirationskilder og vejviser til forskelli-
ge retter, enkelte fødevarer, drikke mv.
Også i denne bog gives mange aha-ople-
velser. 

Anne Arentoft, klinisk diætist
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Klippekort til et sundt liv for 
børn og unge på www.barnekost.dk 

! Peter på to år spiser ikke meget til de
fælles måltider, til gengæld kommer han
og spørger efter noget at spise, så snart
maden er pakket sammen. - Det forstyrrer
arbejdsrutinen her i vuggestuen, hvad
kan vi gøre?

! Vi har et dejligt barnebarn på syv år,
som ikke vil spise sin madpakke i skolen.
Vi er lidt bekymrede for ham, da han er
noget tynd i forvejen?

! Her på apoteket møder vi ofte foræl-
dre, som ikke ved, hvad de skal stille
op med børn, der har grødet afføring.
Lægen har prøvet at hjælpe – men
problemet er ikke løst. Kan vi give
forældrene et råd?

Der har altid eksisteret bekymringer og
spørgsmål omkring kost og trivselsproble-
mer for de voksne, der har med børn og
unge at gøre. Problemer, som ofte fylder
meget og virker uoverskuelige i nuet. De
mange undersøgelser og nyheder, som vi
dagligt bliver konfronteret med om kost
og trivsel, skaber også forvirring omkring,
hvad der er bedst for vore børn og unge. 

Hanne Svendsen, autoriseret diætist, har
gennem sit mangeårige arbejde på danske
hospitaler og i sine private klinikker mødt
mange forskelligartede problemstillinger.
Hun siger: ”Erfaringen viser, at generelle
råd langtfra dækker alles behov. Der er
brug for, at der bliver taget hånd om den
enkelte families eller institutions problem-
stillinger inden for kost og trivsel. Der fin-
des ganske vist allerede radioprogrammer
og brevkasser i ugebladene, hvor man
kan få svar, men det er jo langt fra alle,
der kommer igennem her. Desuden kan
der gå lang tid fra spørgsmål til svar – og
virkeligheden er, at problemerne skal

løses her og nu. Derfor har jeg nu på min
hjemmeside www. barnekost.dk åbnet
mulighed for, at man kan fortælle om sit
problem, hvorefter jeg vil give et person-
ligt svar inden for en til tre dage”. 

Yderligere oplysninger: 
Hanne Svendsen, tlf. 7565 5360 eller

2073 9426 og www.barnekost.dk

Nu kan forældre, bedsteforældre, dagplejemødre, skoler,

institutioner og apoteker – som noget nyt i Danmark -

købe sig til konkret personlig hjælp på internettet, når

det drejer sig om kost og trivsel til børn og unge.
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Mindeord 

Det er med beklagelse og stor sorg, at
jeg må meddele at Kirsten Margrethe
Nielsen døde den 07.09.05 efter 1 års
sygdom.
Jeg har kendt Kirsten siden 1981, hvor
vi begge var økonomaelever på Århus
Kommunehospital. Både fagligt og pri-
vat har vi haft 24 gode og uforglemme-
lige år. Det er svært at forstå at en så
levende person pludselig ikke er
blandt os mere. For mig var Kirsten
diætist, kollega og veninde, men jeg
kendte også Kirsten som mor, hustru,
søster, moster og datter.  
Kirsten har altid udvist den aller-
største omhu og pligtfølelse i udøvelse
af sin profession både som økonoma,
konsulent og diætist. Hun har altid
været dybt engageret i sit arbejde 
– gik aldrig halvhjertet ind i en sag,
men kombinerede på bedste vis en

overbevisende energi og perfektionis-
me i udførelsen af sit job. Det sidste
år, hvor Kirsten var sygemeldt holdt
hun fast i sit job ved at vejlede klienter
ved Slankedoktoren. 
Kirsten var levende og positiv, men
også eftertænksom. Stod ikke i vejen
for en god diskussion. Hun elskede at
campere og feriere med familie og
venner. Hun formåede at holde modet
oppe på trods af diagnoserne/progno-
serne – håbede og kæmpede for at nå
Rikkes konfirmation, men ingen ken-
der dagen før solen går ned. 

Æret være dit minde.

Gerda Markussen
Slotssøvejen 18
6000 Kolding

JA til 
Vestjylland!

Projektet er åbent for deltagelse af job-
søgende kliniske diætister, skov- og land-
skabsingeniører, jordbrugsakademikere
og dyrlæger. Projektet er et jobsøgnings-
og kompetenceafklaringsforløb, der
udføres som led i handlingsplanen hos
Arbejdsformidlingen. Alle jobsøgende kli-
niske diætister har modtaget invitation
direkte.

Projektet er det første fællesprojekt for
foreninger og organisationer i JA’s sekre-
tariatsfællesskab.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, så
kontakt arbejdsmarkedskonsulent 
Sys Tarrild i sekretariatet, mail: st@jord-
brugsakademikerne.dk

Et nyt projekt finansieret

af regionale EU Social-

fondsmidler fra Ringkøbing

Amt, skal afdække behov

hos små og mellemstore

private og offentlige virk-

somheder (SMV’er) i Midt-

og Vestjylland. 

Projektet bliver ledet af

EURA A/S www.eura.dk i

samarbejde med Jord-

brugsakademikerne.

KURSUSKALENDER

Emne: Etnicitet, tro og kost
Temadagen henvender sig til kliniske diætister og økonomaer fra Region Syd og psykiatrisk personale i

Vejle Amt. Temadagen vil sætte fokus på nogle af de problemer mennesker med anden etnisk baggrund og

tro møder, når de kommer til det danske behandlermiljø.

Mennesker fra andre kultur og trosretninger har ofte en anden familiestruktur, kostvaner og sygdomsopfat-

telse - samtidig med at nogle af indvandrerne har været udsat for tortur eller overgreb. Disse overgreb

påvirker psyken og risikoen for udvikling af psykiske sygdomme. Livsstil og sygdomsopfattelse set i relati-

on til kultur og tro vil blive belyst af distriktssygeplejerske Hedda Herter, Risskov Psykiatriske Sygehus.

Endvidere har menneskerne med anden etnisk baggrund også andre kostvaner og livsstil end danske.

Fariba Koosha har både en iransk og dansk diætistuddannelse, og hun vil lede den praktiske madlavning

samt undervise i muslimske kostvaner.   

Dato: 29. november 2005. Kl.  9-15

Sted: Økololariet i Vejle 

Antal deltagende: 20 stk.

Pris: 400 kr.

Tilmelding: Senest den 20. november 2005 til Psykiatrisk Informationscenter, Vejle Amt,

telefon: 7572 4090, fax: 75724018 eller per mail psykinfo@psykinfo.vejleamt.dk

www.psykinfo-vejleamt.dk 



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

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

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

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

VESTSJÆLLANDS AMT
Ledig

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

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

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

VEJLE AMT
Kirsten Nielsen
Vesterkant 2, 7100 Vejle
kirmar@vs.vejleamt.dk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOREBYGGELSESUDVALG
Formand Jette Rytoft

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

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

Emne: Fyraftensmøde
Sted: Novartis, Lyngbyvej 172, 2100 Kbh. Ø

Dato: 25. oktober kl. 16:00 - 18:00 

Indhold: Den motiverende samtale som læringsteori, i relation til ændring af kostvaner

(patienter) og praksis (plejepersonale) "Hvorfor gør de ikke, som vi siger".

Underviser: Mette Thoms, klinisk oversygeplejerske, BA i pædagogik, stud mag.

Pris: Gratis

Sidste tilmelding:  Anette Hyldgaard 39 16 85 52 eller anette.hyldgaard@novartis.com, 

senest d. 21. oktober

Arrangør: Kliniske diætister i Frederiksborg Amt

Emne: Hjem fra sygehus tynd og slatten…….
Initiativmøde i Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Sted: Patologisk Instituts auditorium, bygning 18,

Århus Sygehus, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C

Dato og tid: 17. november kl. 19-21

Yderligere 

oplysninger: www.dske.dk

Arrangør: DSKE

Emne: Kost til forebyggelse af kræftsygdomme og behandling.
Sted: Kræftens Bekæmpelse, København

Dato og tid: Tirsdag den 29. november 2005 kl. 9.30-15.30

Max antal: 50 

Program og pris: Udsendes til medlemmerne

Arrangør: FaKD i samarbejde med Kræften’s Bekæmpelse

Emne: Efteruddannelsesdag for kliniske diætister
Sted: Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø

Dato: 17. januar 2006. Kl. 9.30 – 15.30

Indhold: * Dietary advice and Nutritional supplements in the management of illness-related

malnutrition v/Chief dietician BSc. Christina Baldwin, Chelsea and Westminster

Hospital, London.

* Ernæring af patienter med KOL, referat af Sundhedsstyrelsens referencepro-

gram, ”Anbefalinger for tidlig opsporing, opfølgning og rehabilitering af Kronisk

Obstruktiv Lungesygdom” v/klinisk diætist Hanne Møller, Middelfart Sygehus.

* Ernæring af patienter med inflammatorisk tarmsygdom, referat af

Sundhedsstyrelsens referenceprogram, ”Anbefalinger for behandling af patienter

med IBD” v/klinisk diætist Mette Borre, Århus Sygehus.

* Den vanskelige samtale med den ernæringstruede patient v/klinisk diætist, psy-

kolog, salgs- og marketingschef Anne Lehnschau, Novartis Healthcare A/S.

Tilmelding: Senest 16. december til klinisk diætist Mette Borre, Århus Sygehus på mail

mborr@as.aaa.dk. 

Pris: Deltagelse er gratis for medlemmer af DSKE. For ikke-medlemmer 200 kr.

Medlemmer af DSKE har fortrinsret til deltagelse.

Arrangør: Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 
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Nye smagfulde Addera Plus

Addera Plus familien er vokset. Den har

fået 4 nye medlemmer og består nu af 8

smagfulde drikke. Masser af energi i hver

enkelt brik.

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

Addera Plus fornyer sig også med nyt
spændende design på brikkerne. 
Udvendigt en fryd for øjet – indholdet 
en fryd for ganen. 

Smagen til forskel.
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