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I det randomiserede studie ’’Kom Mæt Hjem’’ blev interventions-
gruppen tilbudt en multimodal ernæringsintervention i form af 
en række indsatser. Dette inkluderede bl.a. en madpakke til det 
første døgn efter udskrivelsen, smagsprøver på ernæringsdrikke, 
vejledningspjece, individuel diætbehandling ved klinisk diætist bl.a. 
via telefonen, individuel diætplan m.m. Undervejs blev deltagerne 
spurgt om, hvor meget de brugte de forskellige indsatser samt om 
relevansen af en sådan ernæringsindsats i forbindelse med deres 
udskrivelse.

Baggrund
Allerede ved indlæggelsen er en høj andel af ældre patienter i 
ernæringsrisiko eller decideret underernærede, og ernæringstil-
standen bliver ofte yderligere forringet under indlæggelsen (1,2). 
Underernæring er direkte relateret til nedsat fysisk funktion, flere 
komplikationer, genindlæggelser samt forringet livskvalitet (3,4). 
Efter udskrivelsen fra hospitalet opstår der ofte et ”Nutrition Gap”, 
hvor patienten ikke modtager tilstrækkelig ernæring til at sikre en 
optimal rekonvalescensperiode. 
Den manglende ernæringsopfølgning i forbindelse med ældre 
patienters udskrivelse, har vist sig at have en markant negativ ef-
fekt på bl.a. funktionsevne og genindlæggelser. Dette får både en 

samfundsøkonomisk og en patientrelateret konsekvens, i form af 
nedsat livskvalitet (3,4). I de studier, der hidtil har været udført for 
at udfylde ’’Nutrition Gap’’, har der oftest kun har været afprøvet 
en enkelt indsats, fx enten vejledning ved en klinisk diætist eller 
energi- og proteinberiget menu. Indsatserne har primært haft en 
positiv effekt på patienternes kostindtag og ernæringstilstand, 
mens effekten på andre patientrelevante effektmål, så som genind-
læggelser, har været meget begrænset (5).

Formålet med projektet ’’Kom Mæt Hjem’’ var derfor at under-
søge om en multimodal ernæringsintervention på ældre indlagte 
patienter, kan reducere antallet af genindlæggelser, indlæggelses-
dage og dødelighed samt øge kostindtag, vægt, funktionsevne og 
livskvalitet. 

Materialer og metoder
Deltagerne i ’’Kom Mæt Hjem’’ var ældre, indlagte, medicinske 
og kirurgiske patienter fra Herlev og Gentofte Hospital, som var i 
ernæringsrisiko eller havde behov for forbyggende ernæringsterapi. 

Alle deltagere havde været tilknyttet kostkonceptet Herlevs Herlig-
heder (små energi og proteinrige retter, se foto herunder) under 
indlæggelsen. Deltagerne blev ved udskrivelsen randomiseret til to 
grupper: en interventions- og en kontrolgruppe. Kontrolgruppen 
modtog standardbehandling, hvilket ikke omfatter en systematisk 
ernæringsindsats i forbindelse med udskrivelse, hvorimod interven-
tionsgruppen systematisk modtog vejledning ved en klinisk diætist 
ved udskrivelsen. I forbindelse med vejledningen blev der udarbej-
det en individuel diætplan, udleveret pjecen ’’Når du skal tage på’’ 
fra Sundhedsstyrelsen samt vurderet, om patienten havde brug for 
en grøn recept. 

’’Pakkeholdet’’ fra Herlevs Herligheder

En multimodal ernæringsintervention
 - hvilke indsatser havde størst succes hos patienten?

fokus
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Den individuelle diætplan tog udgangspunkt i en standardplan med 
forskellige energitrin, som efterfølgende blev tilpasset den enkelte 
deltagers spisevaner og ønsker. Efter hhv. fire dage, 30 dage og 16 
uger blev der udført en opfølgning ved en klinisk diætist. På dag 
fire og dag 30 blev opfølgningen foretaget via telefonen. Ved alle 
samtaler opfordrede de kliniske diætister patienterne til at lave 
styrketræning hjemme i form af rejse-sætte-sig-øvelser. Videre blev 
der udleveret en døgnmadpakke som indeholdt mad og drikke til 
det første døgn efter udskrivelse. Patienterne kunne selv vælge ind-
holdet af maden i madpakken ud fra en menuplan sammensat af 
retter fra bl.a. Herlevs Herligheder, som er en energi- og proteinrig 
menu specifikt udviklet til de småtspisende patienter, der er indlagt 
på sygehuset (se billeder s. 12). 

Udvælgelsen af retterne foregik under samtalen med den kliniske 
diætist, som også vejledte i, hvordan de enkelte retter evt. skulle 
varmes op, ud fra en opvarmningsguide, som deltagerne også fik 
med hjem. Desuden udleverede de kliniske diætister en ’’goodie-
bag’’ med smagsprøver på proteinrige mælkebaserede drikke. 
Diætisterne opfordrede patienterne til at drikke en ernæringsdrik 
inden sengetid. Ved behov udleverede diætisten en grøn recept. Af-
slutningsvis sendte de kliniske diætister en klinisk korrespondance-
meddelelse til kommunen, om behovet for fortsat ernæringsstøtte 
fra kommunen (se oversigt over indsatser i tabel 1). 

Ved start og op til seks måneder efter udskrivelsen, blev der samlet 
en række data om deltagerne; bl.a. deres kostindtag, brug af ernæ-
ringsdrikke, fysisk funktionsevne, kontakt med kommunen i forhold 
til en ernæringsindsats, livskvalitet, hyppighed af genindlæggelser 
og overlevelse i hhv. interventions- og kontrolgruppen. Specifikt 

blev deltagerne i interventionsgruppen interviewet om, hvor meget 
de brugte de forskellige indsatser samt om relevansen af en sådan 
ernæringsindsats i forbindelse med en udskrivelse.

Læs mere om ’’Kom Mæt Hjem’’-studiet og se et interview med 
en af deltagerne på linket:
https://www.herlevhospital.dk/afdelinger-og-klinikker/service_og_
logistik/forskning/Forskningsprojekter/Sider/kom-maet-hjem.aspx

Resultater 
Resultaterne viste, at deltagerne i interventionsgruppen opnåede 
en bedre dækning af deres energi- og proteinbehov, en bedre 
fysisk funktionsevne og en bedre livskvalitet end kontrolgruppen. 
Samtidig havde de et højere indtag af ernæringsdrikke og hyppi-
gere kontakt med kommunen i forhold til en ernæringsindsats end 
kontrolgruppen. Der var ikke forskel på hyppigheden af genindlæg-
gelser og overlevelsen i de to grupper (6).

Resultaterne vedrørende deltagernes brug af de forskellige indsat-
ser af den multimodale ernæringsindsats, samt deres vurdering af 
relevansen heraf, fremgår af tabel 2. Resultaterne viser, at der ge-
nerelt var stor tilfredshed med den udleverede døgnmadpakke og 
den individuelle vejledning fra diætisten. Ligeledes mente næsten 
alle patienter, at de havde fået viden nok til at få spist tilstrække-
ligt. Mange af deltagerne drak ernæringsdrikke, dog ikke nødven-
digvis inden sengetid. Til gengæld så det ud til, at den individuelle 
diætplan blev fulgt i begrænset omfang, ligesom den udleverede 
pjece for mange ikke var brugbar. 
Endelig var det kun knapt halvdelen, der fik lavet rejse-sætte-sig-
øvelserne derhjemme én gang om ugen eller mere.

Interventionsgruppe Baseline Dag 4 Dag 30 Uge 16

Individuel diætbehandling x x x x

Individuel diætplan x xa) xa) xa)

Vejledning om rejse-sætte-sig-øvelsen x x x x

Udlevering af grøn recept x

Vejledningspjece x

Døgnmadpakke x

”Goodiebag” x

Korrespondancemeddelelse til kommunen x xb) xb)

a) Evt. justering af oprindelige plan     b) Ved behov

Tabel 1. Oversigt over de indsatser der blev tilbudt til patienterne i interventionsgruppen

Eksempel på madpakke
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Spørgsmål Svar Dag 4
n (%)

Dag 30
n (%)

I hvor høj grad har du fulgt den udleverede diætplan? Meget lidt
Lidt
Indimellem
I høj grad
I meget høj grad

29 (48)
5 (8)
10 (17)
11 (18)
5 (8)

25 (46)
3 (6)
16 (30)
7 (13)
3 (6)

Er der behov for ændringer af diætplanen? Ja 5 (9) 1 (2)

I hvor høj grad tror du, at du vil følge planen fremover? Meget lidt
Lidt
Indimellem
I høj grad
I meget høj grad

10 (16)
4 (7)
23 (38)
15 (25)
8 (13)

19 (35)
7 (13)
19 (35)
7 (13)
2 (4)

Har du smagt de udleverede smagsprøver? Ja 61 (95) -

Har du drukket andre typer ernæringsdrikke efter udskrivelse? Ja 28 (41) 42 (72)

Hvad tid på dagen drikker du ernæringsdrikkene? Morgen
Formiddag
Frokost
Aften
Før sengetid
Forskelligt

2 (3)
9 (14)
6 (9)
3 (5)
2 (3)
43 (66)

1 (2)
3 (7)
0 (0)
0 (0)
8 (20)
28 (68)

Hvor stor er sandsynlighed for, at du vil drikke en ernæringsdrik før 
sengetid som anbefalet?

Meget lille
Lille
Hverken lille eller stor
Stor
Meget stor

8 (12)
3 (4)
20 (29)
21 (31)
16 (24)

9 (17)
4 (7)
18 (33)
12 (22)
11 (820)

Fik du en grøn recept udleveret ved udskrivelsen? Ja 34 (49) -

Hvis ’’ja’’, har du brugt den grønne recept efter udskrivelsen? Ja 17 (32) -

I hvor høj grad har informationerne i vejledningspjecen været brug-
bare?

I meget ringe grad
I ringe grad
Hverken eller
I høj grad
I meget høj grad

26 (43)
3 (5)
18 (30)
12 (20)
2 (3)

16 (30)
2 (4)
17 (32)
15 (28)
4 (7)

Hvor vigtigt var det for dig at få døgnmadpakken med hjem? Ikke vigtigt
Lidt vigtigt
Hverken eller
Vigtigt
Meget vigtigt

2 (3)
2 (3)
15 (25)
26 (44)
14 (24)

-

Hvordan har du oplevet overgangen mellem hospital og hjem i for-
hold til madpakke og diætistbehandling?

Rigtig dårlig
Dårlig
Hverken god eller dårlig
God
Rigtig god

0 (0)
0 (0)
10 (14)
39 (57)
20 (29)

0 (0)
4 (7)
17 (29)
30 (52)
7 (12)

I hvor høj grad har det givet mening at få vejledning i forhold til, 
hvordan der skal spises efter hjemkomst?

I meget ringe grad
I ringe grad
Hverken eller
I høj grad
I meget høj grad

0 (0)
3 (4)
20 (29)
24 (35)
21 (31)

1 (2)
2 (3)
24 (41)
26 (45)
5 (9)

I hvor høj grad føler du, at du har viden nok om mad til at få spist 
tilstrækkeligt?

I meget ringe grad
I ringe grad
Hverken eller
I høj grad
I meget høj grad

0 (0)
3 (4)
17 (25)
41 (59)
8 (12)

0 (0)
2 (3)
5 (9)
41 (71)
10 (17)

Er du kommet i gang med rejse-sætte-sig-øvelserne som anbefalet? Ja 18 (27) -

Udfører rejse-sætte-sig-øvelser som anbefalet. Aldrig
1-3 gange/måned
1-6 gange/uge
Dagligt
>1 gang/dag

- 30 (53)
4 (7)
8 (14)
13 (25)
1 (2)

Tabel 2. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen til patienterne i interventionsgruppen hhv. dag fire og dag 30 efter udskrivelsen.
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Herlevs Herligheder – det succesfulde madkoncept.
Herlevs Herligheder er et det første madkoncept, der har vist at 
kunne sikre tilstrækkelig med energi og protein til ernæringstruede 
indlagte patienter. I et randomiseret forskningsprojekt sås at 70% 
af de patienter, der fik tilbudt madkonceptet, fik dækket behovet 
for energi og protein, hvorimod kun 30% fik dækket behovet i kon-
trolgruppen (Munk et al., 2014) . Et senere implementeringsforsøg 
viste, at ved at supplere madkonceptet med diætbehandling ved 
klinisk diætist, opnåede > 90% af patienter at få dækket behovet 
for energi og protein (Munk et al., 2017).
Madkonceptet Herlevs Herligheder er udviklet i samarbejde med pa-
tienter, kokke, ernæringsassistenter og kliniske diætister og består 
i sin enkelhed af små appetitlige energi- og proteinrige anretninger 
serveret a la carte. For at sikre høj proteindensitet i retterne, benyt-
tes i nogle af retterne proteinberigelse i form af enten valle- eller 
mælkeprotein. Portionstørrelsen på én ret svinger fra 45g til 95g og 
indeholder fra 6 til 10g protein pr. ret. Et eksempel på en anretning 
kunne være letrøget laks med æg og dild. Denne ret indeholder 
8g protein per 50g. Vores undersøgelser af madkonceptet viser, at 
patienter i ernæringsrisiko i gennemsnit kan spise 2.3 anretning pr. 
måltid og dertil kan drikkes et glas mælk (175 ml.). Herved indtages 
mellem 18-28g protein pr. måltid ved Herlevs Herligheder. 

Munk, T, Beck, A. M., Holst, M., Rosenbom, E., Rasmussen, H. H., Nielsen, M. A., 

& Thomsen, T. (2014). Positive effect of protein-supplemented hospital food on 

protein intake in patients at nutritional risk: a randomised controlled trial. Journal 
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Munk, T, Bruun, N., Nielsen, M. A., & Thomsen, T. (2017). From evidence to clinical 
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junction with individualized dietary counseling. Nutrition in Clinical Practice, 32(3), 
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Diskussion 
Generelt udtrykker langt de fleste stor tilfredshed, med at blive 
fulgt godt hjem med en multimodal ernæringsindsats. Projektet har 
desuden været med til at få lukket det ellers eksisterende ’’Nutriti-
on Gap’’, der kan opstå ved udskrivelsen. De elementer, patienter-
ne angiver at sætte størst pris på, er at få en døgnmadpakke med 
hjem, samt den individuelle diætbehandling af en klinisk diætist. 
Således anfører næsten 90%, at de har nok viden om ernæring til 
at få spist og drukket tilstrækkelig ved opfølgningen efter 30 dage. 
(tabel 2). Resultaterne vedrørende den forbedrede dækning af 
deres energi- og proteinbehov underbygger dette.
 
To af de individuelle diætbehandlinger foregik via telefonen. Denne 
vejledningsform har, i et systematisk review, som bl.a. omfattede to 
andre danske studier, vist sig at være en effektiv metode, i forhold 
til at opnå en øget dækningsgrad af energi og protein, samt for-
bedre det kliniske forløb for bl.a. ældre patienter, der udskrives fra 
hospital (7). Vores resultater bekræfter dette.
Vejledningspjecen så ud til at være mindre brugbar for deltagerne. 
En forklaring kan være, at der ikke var tid til at gennemgå denne 
pjece nærmere i forbindelse med de planlagte samtaler. Erfaringen 
er, at det samme gør sig gældende for meget af det øvrige infor-
mationsmateriale inkl. pjecer, som patienterne får med hjem.  
Ligeledes så det ud til, at kostplanen ikke blev brugt slavisk, til trods 
for at den var udarbejdet individuelt. I praksis var det således ind-
trykket, at deltagerne meget ofte brugte diætplanen som inspira-
tion eller som en slags tjekliste. Fx som en påmindelse om at huske 
at spise hyppige måltider. De kliniske diætisters oplevelse var, at 
det var vanskeligt direkte at omsætte en sådan plan til en hverdag, 
hvor måltiderne f.eks. også ofte omfattede andre familiemedlem-
mer. Dog svarede ca. 75% af patienterne begge gange, at de havde 
planer om at følge den individuelle kostplan fremover (tabel 2). 

Som en del af den multimodale intervention, blev patienterne op-
fordret til at udføre rejse-sætte-sig-øvelser dagligt. Denne del-inter-
vention var medtaget på baggrund af anbefalingerne fra Sund-
hedsstyrelsen om, at en ernæringsindsats og en træningsindsats bør 
følges ad (8). I vores enhed er vores opmærksomhed på trænings-
området blevet skærpet, og vi har fokus på, også at adressere den 
del i vores vejledninger.

Udover fokus på træningen, arbejder Enheden for Diaetister og 
Ernæringsforskning, EATEN også på, at få implementeret en syste-
matisk og tværsektoriel følge-hjem-indsats, bestående af diætbe-
handling ved udskrivelsen og op til par gange efter udskrivelsen. 
Således slipper vi ikke patienten, førend diætisten/hjemmeplejen/
egen læge i kommunen overtager ernæringsbehandlingen. Des-
uden arbejdes der også på, at de særligt sårbare patienter kan få 
en døgnmadpakke med hjem.
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