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Mette Theil, formand, FaKD

Rehabilitering har foregået gennem årtusinder. Det begyndte på kuranstalter i 1834 i form af kurbade, som var en 
del af behandlingen for eksempelvis tuberkulose, og udviklede sig løbende derefter. Sygegymnastikken og massage-
behandling kom til, og interessen for sundhed gav samtidig plads til alternative behandlere. For at bekæmpe bl.a. 
kvaksalveri etablerede en række læger i 1902 Selskabet for Fysisk Terapi og DIÆTETIK, som i 1921 skiftede navn til 
Dansk Fysiurgisk Selskab. Det er interessant, at kostens effekt på har været tænkt ind i rehabilitering helt fra begyn-
delsen. 

Da jeg læste til klinisk diætist på den ”gamle” uddannelse i Aarhus i 2004, fyldte rehabilitering ikke rigtig på skemaet, da rehabilitering som 
begreb først blev indført i dansk lovgivning i 2012. Vi blev heldigvis alligevel uddannet til at se mennesket holistisk, for diætbehandling 
omhandler meget mere end kcal og normalisering af blodprøver. Diætister diætbehandler med fokus og opmærksomhed på, at sygdom 
og aldring kan medføre funktionstab (fysisk, psykisk og socialt). Behandlingen skal desuden tilrettelægges i tæt samspil med personlige og 
omgivelsesmæssige faktorer. Behovet og motivationen er kernen for vellykket diætbehandling - også for en vellykket rehabilitering. 

Rehabilitering har i dag stor opmærksomhed både nationalt og internationalt pga. den demografiske udvikling, hvor vi får et stigende 
antal ældre med flere og kroniske sygdomme. Ældre kan få nedsat funktionsevne og vil have gavn af skræddersyede, tværfaglige indsatser. 
Herunder behov for at få den rette ernæring, hvilket vi diætister kan hjælpe til med at sikre. 

FaKD arbejder på, at der skabes mere lige adgang til behandling hos diætister ved eksempelvis at deltage i udviklingen af anbefalinger og 
retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. På den måde bidrager vi til, at diætbehandling bliver skrevet ind som en vigtig del af blandt andet 
rehabiliteringen. Mulighed for diætbehandling er lige nu afhængig af, hvilket forløbsprogram personens diagnose er omfattet af og hvilken 
region/kommune personen bor i samt størrelsen på egen pengepung. Vi kæmper for, at den sociale ulighed i forhold til diætbehandling, 
bliver mindre og at alle kan få en henvisning til diætbehandling ved klinisk diætist efter behov. Et fragmenteret forløb er også en ulempe 
for den enkelte, og der er behov for mere sammenhæng og mere smidige overgange mellem sektorer og faggrupper.

Jeg er stolt over i dette fagblad, at kunne se, hvor tydelig en udvikling diætister har været igennem indenfor rehabiliteringsområdet. Diæti-
ster spiller en yderst vigtig rolle her og nu og i fremtiden.
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FaKD uddeler årligt i alt 100.000 kr. til ét eller flere udvalgte projekter. 
Med projektmidlerne ønsker FaKD at styrke de kliniske diætisters mulighed for at være medvirkende til at udvikle den diæte-
tiske praksis og de kliniske diætisters jobmuligheder igennem faglige, sociale, uddannelses- og forskningsmæssige projekter. 

Prioritering
FaKD vil i vurderingen af de modtagne ansøgninger ligge vægt på følgende; hvilke projekter kan skabe værdi for professi-
onen, både i forhold til hvorvidt projektet bidrager med ny viden og redskaber til den daglige praksis, men i høj grad også 
hvilke projekter, der potentielt kan føre til øget beskæftigelse for kliniske diætister.   
Større projekter prioriteres ikke nødvendigvis højere end mindre projekter – projektets relevans og fremtidsperspektiv er i 
højere grad vigtigst. 

Krav
Minimum én af de projektansvarlige skal være medlem af Fagligt Selskab af Kliniske Diætister i hele projektperioden. Ved 
forskningsprojekter skal der desuden indsendes min. én artikel til mulig publikation i et relevant videnskabeligt tidsskrift, hvor 
FaKD skal angives som bidragsyder. Efter projektets afslutning, eller efter nærmere aftalt tidspunkt, skal der udarbejdes en 
artikel til Diætisten samt holdes et oplæg på FaKDs årsmøde mhp. at orientere øvrige FaKD-medlemmer om, hvad projekt-
midlerne er blevet anvendt til,  projektets forløb samt resultater.

FaKD skal have modtaget din ansøgning inden d. 01.05.22. Ansøgningsformular og krav til ansøgningen kan findes på Kost 
og Ernæringsforbundets hjemmeside: https://kost.dk/fakd/projektmidler-fakd

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til ansøgning om projektmidler, kan du sende en mail til Christian Antoniussen på ca@diaetist.dk

PEN® Top Tips
Diætisten vil fremadrettet bringe nyheder fra PEN® i hvert blad. Ønsker du at få PEN® news i din indbak-
ke, så tilmeld dig på: pennutrition.com --> eNews Issues

PEN Content
If you’re interested in the latest content 
developed and now available on PEN® 
you can check the PEN® Content secti-
on on your home screen. 
Here you will find a list of the newest 
and most recently updated Know-
ledge Pathways and a sample of the 
latest professional and client Tools and 
Resources added to PEN®. You can also 
see the content we are currently wor-
king on, that will be available soon!
Link: PEN: Practice-based Evidence in 
Nutrition (pennutrition.com)

Ansøgning om projektmidler fra FaKD

kort Nyt
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I FaKD er vi glade for, at vi igen kan afholde kurser med fysisk tilstedeværelse for vores medlemmer. 
Foråret 2022 byder således på intet mindre end tre spændende kurser:
• Ernæringsfaglig behandling af mennesker med svær overvægt d. 22. marts i København
• Dialogisk kommunikation i diætbehandling og kostvejledning d. 30. marts i Aarhus
• IBS/Low FODMAP Diet kursus over tre dage i København

Kurset Ernæringsfaglig behandling af mennesker med svær overvægt har til formål at opkvalificere kliniske diætister og 
PBES´ere med toningen Sundhedsfremme og Forebyggelse ift. behandling af patienter/borgere/klienter med svær overvægt. 
Med kurset ønsker FaKD at sætte fokus på både velkendte og anerkendte behandlingsstrategier, men også indsatser hvor 
personens kropsvægt ikke nødvendigvis er i fokus i behandlingen - samtidig med, at der kan være et ønske om at vægten 
monitoreres. Herunder diskuteres hvilke andre udfaldsmål, der er relevante og mulige at måle på i forskellige regi. Kurset øn-
sker samtidig at undersøge den ernæringsfaglige indsats af behandlingen af mennesker med svær overvægt i både regionalt, 
kommunalt og privat regi. Kurset er en gentagelse af kurset d. 3. december 2020 i Aarhus. 

Undervisere på kurset er: 
• Jens Meldgaard Bruun, overlæge v. Steno Diabetes Center, professor v. Aarhus Universitet og lægefaglig leder af Natio-

nalt Center for Overvægt
• Carina Jørgensen, næstformand i Adipositasforeningen 
• Sundhedskonsulent i Kolding kommunes projekt ”Ligevægt”
• Inger Bols, klinisk diætist og cert. coach med speciale i Intuitiv Spisning.

Dato: 22. marts 2022. Pris: 595 kr. Tilmeldingsfrist: 22. februar 2022 (på Kost.dk)

På kurset Dialogisk kommunikation i diætbehandling og kostvejledning kommer du til at arbejde med, hvordan kommu-
nikation og samtalefærdigheder kan understøtte din ernæringsfaglige viden. Du får teoretisk viden om, hvorfor dialogisk 
kommunikation kan være relevant at tænke ind i diætbehandling og kostvejledning, og du får inspiration og værktøjer til, 
hvordan du kan arbejde med dialogisk kommunikation i din praksis. Du kommer desuden til at arbejde konkret med spørgs-
mål som: hvordan taler man med en patient eller borger om at spise anderledes eller mindre – på en respektfuld og menings-
givende måde? Eller hvordan taler man med nogen om at skulle spise mere, når der ikke er nogen appetit? 
Kurset er primært målrettet PBES´ere med toningen sundhedsfremme og forebyggelse samt kliniske diætister, der arbejder 
med kostvejledning og diætbehandling.

Underviser på kurset er: 
• Nanna Ruengkratok Lang, cand.psych., ph.d. Til daglig lektor på ernæring og sundhedsuddannelsen i Aarhus, hvor hun 

siden 2005 har undervist i kommunikation, psykologi og sundhedspædagogik.

Dato: 30. marts 2022. Pris: 595 kr. Tilmeldingsfrist d. 21. marts 2022 (på Kost.dk) 

Kurset Irritable Bowel Syndrome (IBS): Diagnosticering, behandling og ernæring, herunder Low FODMAP Diet forløber 
over tre dage i København. 
Arbejder du med mave-tarm-området og har dine klienter behov for vejledning i livsstilsinterventioner i forhold til IBS herun-
der Low FODMAP diæten? Så er dette kursus noget for dig!
Mette Borre, klinisk diætist fra Lever-, Mave- og Tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital vil stå for undervisning, kom-
bineret med forskellige faglige oplæg fra læger og kliniske diætister fra både sygehus- og privat regi. Du bliver introduceret 
til det videnskabelige grundlag for Low FODMAP diæten samtidig med, at du gennem undervisning og case-arbejde vil blive 
oplært i diætbehandling med LOW FODMAP diæten, så du fremover selv er i stand til at vejlede IBS patienter/borgere/klien-
ter optimalt.

Undervisere på kurset er:
• Mette Borre, klinisk diætist, Lever-mave-tarm-medicinsk afd. V, AUH Universitetshospital
• Lisbeth Jensen, klinisk diætist, Gastro afd. Herlev-Gentofte Hospital
• Lotte Fynne, afdelingslæge ved Diagnostisk Center, Silkeborg Sygehus samt medforfatter til guidelines vedrørende IBS 

(DSGH)
• Laura Rindom Krogsgaard, afdelingslæge, medicinsk afdeling, Køge Sygehus
• Christian Mortensen, overlæge PhD Gastroenheden, medicinsk sektion, Amager-Hvidovre Hospital

Dato: 27. april, 19. maj og 16. juni. Pris: 3.800 kr. Tilmeldingsfrist d. 21. marts (på kost.dk).
Studerende som ønsker at tilmelde sig, skal kontakte Mette Theil på mp@diaetist.dk

Forårets FaKD kurser

Ansøgning om projektmidler fra FaKD
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Af Andreas Mæchel Fritzen, adjunkt, ph.d.; Annemarie Lunds-
gaard, postdoc, ph.d. og Bente Kiens, Professor, ph.d., dr.scient. 
August Krogh Sektion for Molekylær Fysiologi, Institut for Idræt 
og Ernæring, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet. Kontakt: bkiens@nexs.ku.dk

Det er afgørende for atleter at fokusere på deres daglige 
kost for at få mest ud af træningen. Foruden typen og 
mængden af makronæringsstoffer er både energiindta-
gelsen og spiserytmen essentielle faktorer i optimering 
af kosten. I denne artikel beskriver vi ernæringsmæssige 
principper for optimering af træningsudbyttet for idræts-
udøvere, der træner meget.

Kulhydrat
Kulhydrat er det primære substrat til at dække energiforbruget 
under højintenst muskelarbejde, men brugen af kulhydrater er 
også stor ved længerevarende, moderat-intenst muskelarbejde. 
Den lagrede form af kulhydrat i skeletmusklerne; glykogen, samt 
blodglukose frigivet fra leveren, udgør tilsammen de primære kilder 
til kulhydratforbruget under muskelarbejde. Glykogenlagrene i 
skeletmuskulaturen og leveren er ikke store, hvilket betyder, at 
skeletmusklernes og leverens glykogenlagre vil være udtømte efter 
70-120 minutters kontinuerligt eller intervalbaseret fysisk aktivitet 
(1). Hastigheden, hvormed depoterne udtømmes, stiger lineært 
med intensiteten af aktiviteten. Derfor vil der ved meget høj-intenst 
muskelarbejde, som ved styrketræning eller gentagne sprint, ses be-
tydelig udtømning af musklernes glykogendepoter efter blot 10-20 
minutters aktivitet. Det betyder, at genopfyldning af glykogenlag-
rene før næste træningspas bliver et vigtigt fokus i kostplanlægnin-
gen til atleten.

Timing og mængde
For at maksimere genopfyldningen af muskelglykogen er det cen-
tralt at indtage kulhydrat i de første timer efter endt fysisk aktivitet. 
Musklens optagelse af glukose (kulhydraters primære form i blodet) 
fra blodbanen og virkningen af hormonet insulin er forøget, hvilket 
tilsammen tilgodeser en øget lagring af glykogen i perioden efter 
endt muskelarbejde. Dette understreges af, at muskelglykogenlag-
ringshastigheden er fundet at være betydeligt lavere, hvis kulhydra-
terne først indtages to timer efter endt muskelarbejde (2). 
Det efterlader spørgsmålet om, hvor meget kulhydrat der skal til for 
at optimere glykogengenopbygningen maksimalt i denne periode. 
Vi har sammenlignet 25 interventionsstudier, der alle undersøgte 
indtagelsen af forskellige mængder af kulhydrat (0–2,1 g kulhy-
drat/kg kropsvægt/time) og muskelglykogenlagringshastigheden i 
timerne efter muskelarbejde (1). Gennemgangen af studierne  viste, 
at jo mere kulhydrat, der blev indtaget op til en kulhydratmængde 
på ca. 1.0 g kulhydrat/kg kropsvægt/time, jo større var glykogen-
lagringen i både utrænede og veltrænede, om end trænede havde 
større absolut glykogengenopbygning pr. given kulhydratindtagelse 
(se figur 1 samt (1)). En indtagelse over denne mængde resulterer 
dog ikke i en større glykogenlagring.  

Type
Typen af kulhydrat i kosten betyder også noget for, hvor hurtigt 
der kan ses en stigning i glukoseindholdet i blodet – og derved også 
for muskelglykogenopbygningshastigheden. I den forbindelse kan 
fødevarers glykæmiske indeks anvendes, idet glykæmisk indeks af 
kulhydrater refererer til effekten af en given kulhydratmængde på 
blodglukosekoncentrationen over 60-120 min. efter indtagelsen af 
fødevaren (3). Ud fra dette inddeles kulhydratrige fødevarer som 
værende høj-, moderat- og lav-glykæmiske (se figur 2 for eksem-
pler på fødevarekilder). Studier har vist, at i veltrænede mænd er 

muskelglykogenlagringshastigheden ca. 40% lavere ved indtagelse 
af kulhydratrige måltider indeholdende primært lav-glykæmiske 
fødevarer sammenlignet med høj-glykæmiske (3). Samtidig sås det, 
at muskelglykogendepoterne var genopfyldt efter 20-22 timer ved 
indtagelsen af høj-glykæmiske kulhydratkilder, mens det tog op til 
40 timer ved indtagelsen af lav-glykæmiske kulhydratkilder (3). For 
at stimulere muskelglykogenlagringen maksimalt bør der således 
indtages adskillige kulhydratrige måltider i timerne efter fysisk ak-
tivitet bestående af overvejende moderat-til-høj-glykæmiske kilder 
for at bibeholde tilbuddet af glukose til musklerne. 
Forud for træningspas er høj-glykæmiske kulhydratkilder dog ikke 
nødvendigvis fordelagtige. For nogen kan indtagelsen af et kulhy-
dratrigt måltid for tæt på træningspassets påbegyndelse have en 
negativ indvirkning på præstationsevnen, idet høj insulinkoncentra-
tion i blodet i kombination med påbegyndelse af muskelarbejde vil 
aktivere to forskellige og additive mekanismer for glukoseoptagelse 
ind i musklerne, hvilket kan skabe et fald i blodglukoseniveauet ved 
aktivitetens start og hæmme tilgængelighed af glukose til hjernen. 
Derfor bør det sidste måltid være mere moderat-til-lav-glykæmisk 
for at undgå for store udsving i glukose- og insulinkoncentration 
i blodbanen. Alternativt vil en høj-intens opvarmning ofte kunne 
modvirke et sådan fald ved at aktivere frigivelse af glukose fra 
leveren.

Fedt
Den veltrænede atlet har en øget kapacitet til at forbrænde fedt 
under muskelarbejde i forhold til det utrænede individ. Der har 
derfor været spekuleret i, om indtagelsen af en fedtrig kost (>60 
E% fedt), der er lav på kulhydrat (<25 E% kulhydrat), vil kunne 
forbedre den fysiske præstationsevne. Hypotesen har været, at en 
fedtrig kost vil øge tilbuddet af fedtsyrer til musklerne, hvilket kun-
ne øge fedtforbrændingen i musklerne under arbejde og derved 
spare på glykogen, hvilket i sidste ende kunne forbedre præstati-
onsevnen ved længerevarende aktivitet. Indtagelse af en fedtrig 
kost har ganske rigtig også vist at øge forbrændingen af fedt både 
i hvile og under moderat såvel som høj-intenst muskelarbejde. Den 
større tilgængelighed af fedt fra kosten vil også medføre en række 
positive adaptationer i skeletmusklen, der vil øge kapaciteten for 
at forbrænde fedt (4). Disse adaptationer er dog også velkendte 
træningsadaptationer, og de positive effekter af en fedtrig kost på 
musklens kapacitet for fedtforbrænding synes således mindre i vel-
trænede atleter. Dertil har studier afdækket, at selvom atleter kan 
øge deres forbrænding af fedt og minimere forbruget af glykogen 
som energikilde under muskelarbejde efter en træningsperiode, 
hvor der har været indtaget en fedtrig kost, så er forbedringen i 
præstationen mindre, sammenlignet med hvis der var indtaget en 
kulhydratrig kost (5,6). Det synes dermed ikke at være gavnligt for 
den aktive idrætsudøver at indtage en fedtrig kost (>60 E%).

Indtagelsen af fedt i kosten må på den anden side heller ikke blive 
for lav – ej heller for atleter. Udover at levere essentielle fedtsyrer 
og fedtopløselige vitaminer, så kan inddragelse af fedt, og den der-
med højere energidensitet i kosten, hjælpe atleter med at dække et 
stort energibehov. Dette er underbygget af fund i veltrænede løbe-
re, som var betydeligt tættere på at kunne opnå deres estimerede 
energibehov ved at indtage en ad libitum kost med moderat til højt 
fedtindhold (31-44 E%) end ved et lavt fedtindhold (17 E%) (7).

Protein 
Den almene befolkning bør generelt indtage minimum 0,8 g pro-
tein/kg kropsvægt/dag, mens der synes at være et større behov 
for protein for både styrke- og udholdenhedstrænende atleter. 
Størrelsen på det ekstra behov for protein hos atleter er dog under 
fortsat debat.

KOSTOPTIMERING FOR ELITEIDRÆTSUDØVERE 
OG SUPERMOTIONISTER

artikEl
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Størstedelen af forskningen vedrørende proteinbehov hos atleter 
har fokuseret på styrketræning, hvor mange atleter har et ønske 
om at forøge deres styrke ved at stimulere til muskeltilvækst. For at 
skabe optimale betingelser for muskeltilvækst med styrketræning 
har en metaanalyse vist, at jo mere protein, der indtages op til 1,6 
g protein/kg kropsvægt/dag, jo større muskeltilvækst ses der ved 
samtidig styrketræning (8). En proteinindtagelse derover synes 
dog ikke at give yderligere gevinst, og styrketræningens karakter 
(mængde, intensitet og frekvens) er langt mere betydningsfuld for 
graden af muskeltilvækst end proteinindtagelsen. 

En proteinindtagelse på 1,6 g protein/kg kropsvægt/dag er langt 
mindre, end hvad de fleste styrketrænende atleter indtager, og 
hvad der opfattes optimalt i mange ”fitnesskredse” (1). Proteinind-
tagelsen hos den almene danske befolkning har i tidligere kostun-
dersøgelser vist et gennemsnit på ca. 1,5 g protein/kg kropsvægt/
dag. Så de fleste får rigeligt protein i kosten til at skabe betingelser 
for at stimulere muskeltilvækst maksimalt med styrketræning. 
For atleter, der primært laver udholdenhedstræning, og for hvem 
muskeltilvækst ikke er et specifikt mål eller ligefrem er uønsket, 
mangler der fortsat viden om, hvad den optimale proteinindtagelse 
er. På baggrund af de få studier, der foreligger, tyder det på, at ca. 
1,2 g protein/kg kropsvægt/dag formentligt er tilstrækkeligt (9). 
En større indtagelse end dette er næppe i sig selv præstations- eller 
sundhedsmæssigt negativt, men kan gøre det vanskeligere for disse 
atleter at få tilstrækkeligt med f.eks. kulhydrat i kosten. Mange 
udholdenheds- og intervalsportsatleter vil derfor givet kunne have 
gavn af at nedsætte proteinindtagelsen og i stedet prioritere kulhy-
drat og fedt (1,10).

Timing og proteinmængde i restitutionsfasen
Et dansk studie fra 2001 viste, at ældre (70-80 år), der udførte et 
styrketræningsprogram, kun opnåede forbedringer i styrke- og mu-
skeltilvækst, hvis de indtog 10 g protein umiddelbart efter trænings-
passene, men ikke hvis de ventede to timer med at indtage protein 
(11). Det har gjort det obligatorisk for mange at indtage protein 
umiddelbart efter styrketræningspas. Siden har metaanalyser af 
adskillige opfølgende studier i unge og trænede individer dog ikke 
kunnet bekræfte en vigtighed af at få protein under eller umiddel-
bart efter styrketræningspas (12). Musklernes nydannelse af protein 
stimuleres maksimalt ved indtagelse af blot 20-30 g protein pr. 
måltid (0,25-0,3 g protein/kg kropsvægt) og større mængder end 
disse vil ikke stimulere musklerne yderligere (13). Det er endvide-
re vist, at frekvente mindre måltider indeholdende 20 g protein 
spredt henover restitutionsperioden efter muskelarbejde (hver 3. 
time) stimulerer nydannelse af protein mere end få større måltider 
indeholdende mere protein (40 g hver 6. time) (14). Det er derfor 
nok fordelagtigt at få lidt protein umiddelbart efter et styrketræ-
ningspas og så ellers frekvente måltider ca. hver 3. time indeholden-
de ca. 20 g protein indtil totalt behov for protein er opnået ved en 
mængde på 1,2-1,6 g protein/kg kropsvægt/dag (svarende til 4-7 
måltider á 20-25 g protein hver 3. time), hvis optimale betingelser 
for maksimal muskeltilvækst ved styrketræning er ønsket. Hvis der 
trænes sent om aftenen, og der derfor ikke er mange timer at spise 
i, bør dette optimalt set genoptages dagen efter.

Proteintyper og –kilder samt supplementering
Forskellige typer af protein har varierende effekt ift. stimulering af 
musklernes nydannelse af protein og dermed potentiale for at ska-
be muskeltilvækst ved samtidig styrketræning. Bl.a. har der været 
meget forskning i valleprotein fra mælk, som er vist at være særlig 
potent til at stimulere musklens nydannelse af protein i perioden 
efter et styrketræningspas (1). 
I hvilken grad en proteinkilde synes at være effektiv til at stimulere 
musklens nydannelse af protein synes at afhænge af indholdet af 
essentielle aminosyrer. I særdeleshed er den forgrenede aminosyre 
leucin påvist at være potent som igangsættende signal for pro-
cessen (1). Det er derfor, at en proteinkilde som æg, der har en 
komplet aminosyreprofil (alle de essentielle aminosyrer), sammen 
med mælk og kød ofte er foreslået til atleter, da det betragtes som 
højkvalitetsprotein.

Absorptionen af proteinet er også bidragende til forskellen i pro-

teinkilders effektivitet. Det er årsagen til, at valleprotein er så virk-
ningsfuld, da det hurtigt optages i blodbanen efter indtagelse. Dog 
kan langsomt optagelige proteinkilder, f.eks. kasein og risprotein, 
være favorable på andre tidspunkter. Ved indtagelse om aftenen 
kan det potentielt medvirke til at skabe en langvarig, kontinuerligt 
forøget tilgængelighed af aminosyrer henover den ellers negative 
proteinbalance observeret ved faste natten over (15).  

Generelt anses animalske proteinkilder mere effektive til at stimule-
re nydannelsen af protein i musklen end vegetabilske proteinkilder, 
da sidstnævnte typisk absorberes langsommere, optages i lavere/
ringere grad og indeholder en mindre fuldkommen aminosyrepro-
fil. Det kan dog godt lade sig gøre at få tilstrækkeligt med protein 
med en velovervejet sammensætning af vegetabilske fødevarer, om 
end en lidt større total proteinindtagelse synes nødvendig, end hvis 
også animalske proteinkilder inddrages i kosten.
Generelt kan der med en varieret kost imødekommes krav til total 
proteinindtagelse og den anbefalede mængde, sammensætning og 
timing af aminosyreindtagelse omkring et træningspas. Det skønnes 
derfor ikke nødvendigt for nogen typer af atleter at supplementere 
med proteinpulver. Det kan være en bekvemmelig måde at mu-
liggøre proteinindtagelse efter træningspas, men næringsstoftæt-
heden er lav i sådanne produkter og bibringer således ikke andre 
vigtige komponenter til kosten.

Energiindtagelse
En ofte overset faktor i den optimale kost til idrætsudøvere er, 
hvorvidt det totale energibehov tilgodeses med kosten. Fysisk aktivi-
tet medfører ikke nødvendigvis øget sultfornemmelse og dermed 
kompensation af det større energiforbrug. Snarere er fysisk aktivitet 
vist at regulere hormoner, der hæmmer sult og øger mæthed (16). 
Det er problematisk, idet en tilstrækkelig energiindtagelse er en 
afgørende forudsætning for, at eksempelvis en given kulhydratind-
tagelse er adækvat for optimal genopfyldning af glykogenlagre, 
eller at en given proteinindtagelse kan sikre optimal muskelprotein-
balance og nydannelse af protein. Tilstrækkelig energiindtagelse er 
også vist at være central for præstationsevnen. 

Utilstrækkelig energiindtagelse er et udbredt fænomen blandt 
atleter i et bredt spektrum af idrætsgrene og er særlig prævalent 
blandt eliteatleter i vægtbærende idrætsgrene og idræt med et 
æstetisk element. Energitilgængelighed er defineret som energiind-
tagelsen fratrukket det energiforbrug, der er forbrugt i forbindelse 
med træning og anden daglig, fysisk aktivitet. For at undgå for lav 
tilgængelighed af energi er det en tommelfingerregel, at energitil-
gængeligheden bør være minimum 45 kcal/kg fedtfri masse (17). 
Der er betydelig evidens for, at energitilgængelighed under dette 
niveau kan have alvorlige konsekvenser, ikke blot for den fysiske 
ydeevne, men også for den hormonelle, immunologiske og sund-
hedsmæssige status hos både mænd og kvinder. 
En optimal energiindtagelse i hverdagen, især når der trænes hver 
dag, kan være vanskelig at opnå – og skal derfor være et fokusom-
råde i kostplanlægningen til atleten.

Figur 1. Grafisk illustration af sammenhæng mellem indtaget kulhydrat 
og muskel-glykogen genopfyldningsrate i de første seks timer efter 
udmattende glykogenudtømmende muskelarbejde baseret på 25 inter-
ventionsstudier. Figuren er inspireret fra (1).
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Praktiske overvejelser
Fuldstændig genopfyldning af glykogendepoterne i musklerne 
efter et glykogenudtømmende muskelarbejde tager ca. 24 timer 
under optimale omstændigheder (18). Hvis den fysiske aktivitet 
har inkluderet excentrisk muskelarbejde som f.eks. forekommer 
i en fodboldkamp, vil der gå endnu længere tid (10). Trænes der 
høj-intense, langvarige træningspas to gange dagligt vil selv en kost 
tilsigtet optimale betingelser for glykogenlagring ikke kunne sikre 
en fuldstændig genopfyldning af depoterne imellem træningspas. 
I sådanne tilfælde må det forventes, at efterfølgende træningspas 
finder sted med reducerede glykogenlagre – og træningen bør 
derfor tilrettelægges derefter.

Der er en velkendt positiv sammenhæng mellem kulhydratmæng-
den i kosten og glykogenlagring efter træningspas, indtil muskelgly-
kogenlagringskapaciteten opnås op til en grænse omkring 7-10 g 
kulhydrat/kg kropsvægt/dag (19). For atleter med en stor ugentlig 
træningsmængde kan en kulhydratindtagelse i den størrelsesorden 
være nødvendig. 

Kulhydratfælden
Indtagelse af så betydelig en mængde kulhydrat kan dog være 
svært for mange atleter grundet madens store volumen og dermed 
store mæthedseffekt. Hvor meget kulhydrat, der bør indtages, af-
hænger også af, hvor stor den daglige energiindtagelse er. Ved høj 
kulhydratindtagelse på f.eks. 10 g kulhydrat/kg kropsvægt/dag vil 
der ikke være meget plads til andre makronæringsstoffer, hvis den 
totale energiindtagelse er på 15-16 MJ om dagen (10 g kulhydrat/
kg kropsvægt/dag i en 75 kg atlet svarer til 12,75 MJ). I dette tilfæl-
de må der indtages 6-7 g kulhydrat/kg kropsvægt/dag for at kunne 
tilgodese, at der også skal indtages tilstrækkeligt med protein og 
fedt i kosten. Er den daglige energiindtagelse på 20 MJ og derover, 
vil det være lettere at følge de høje kulhydratanbefalinger.

For atleter, som ikke dagligt udtømmer muskelglykogenlagrene 
med 1-2 lange eller høj-intense træningspas, vil mindre mængder 
kulhydrat i kosten være tilstrækkeligt (5-7 g kulhydrat/kg krops-
vægt/dag). Dertil bør en atlet og vedkommendes træner overveje, 
hvorvidt særligt store træningsmængder med frekvente trænings-
pas med høj intensitet er nødvendige og fordelagtige, når glyko-
genopfyldning mellem træningspas ikke er muligt.

Værd at bemærke er, at der de senere år har været spekuleret i be-
vidst ikke at prioritere muskelglykogenlagring mellem træningspas. 
Træning på lave glykogendepoter vil generere et større energistress 
på musklen og i større grad aktivere signalsystemer involveret i 
muskulære træningsadaptationer. Det vil dog også bevirke, at der 
ikke kan trænes på samme høje intensitet, som ligeledes er af stor 
betydning for udbyttet af træningen. De fleste studier, der har 
sammenlignet træning med initialt fyldte eller tømte glykogendepo-
ter, viser, at der over tid ikke er en præstationsmæssig fordel ved at 
træne på halv- til heltømte glykogendepoter (20).

Optimalt set bør kosten til eliteatleten således være individuel og 
periodiseret med udgangspunkt i den enkeltes atlets specifikke 
træningsprogram. Her tænkes især på energikrav og tid mellem 
træningspas. Principperne for maksimering af glykogen genopfyld-
ning og muskelproteinnydannelse bør afvejes i forhold til atletens 
evne til at indtage tilstrækkeligt med energi og kan i mindre intense 
træningsperioder til en vis grad afviges for at åbne op for større 
indtagelse af mere uforarbejdede, fiberrige, lav-glykæmiske kulhy-
dratkilder. 

Tilstrækkelig væskeindtagelse for atleten er ligeledes af afgørende 
betydning for evnen til at træne optimalt og adaptere maksimalt 
til træning, men er ikke yderligere diskuteret i nærværende artikel 
- fokuserende på kostens makronæringsstofindhold - grundet 
pladsmangel
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Figur 2. Oversigt over udvalgte eksempler på fødevarer med hhv. høj-, 
moderat-, og lavt glykæmisk indeks (GI) med glukose som reference til 
bestemmelse af glykæmisk indeks. Figuren er inspireret fra (3).
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Af Zandra Overgaard Pedersen, klinisk diætist og stud.
cand.scient.san., Steno Diabetes Center Sjælland-Nykø-
bing Falster sygehus. Kontakt: zop@regionsjaelland.dk

Introduktion
Den korrekte makronæringsstoffordeling i relation til ernæ-
ring ved type 2-diabetes (T2D) er et område, som kontinuer-
ligt undersøges. 
ADA/EASD konsensusrapport fra 2018 fastslår, at der ikke er 
en bestemt makronæringsstofkomposition, som er optimal 
for alle personer med T2D (1). 
Der er imidlertid flere studier, der har vist en sammenhæng 
mellem fedtkvaliteten, udviklingen af diabetes og graden af 
insulinresistens (2,3). 
En metaanalyse udført af EASD finder frem til, at middel-
havskosten med lavt indhold af fedt og særligt mættet fedt 
kan anbefales til forebyggelse af udvikling af T2D (4).
Kun omkring 3 % af den danske befolkning og ca. 10 % af 
personer med T2D indtager en kost, hvor max 10 % af energi-
en kommer fra mættet fedt jf. anbefalingerne (5). 
Formålet med dette pilotprojekt er at undersøge, i hvilket 
omfang en isokalorisk diæt med maksimalt 5 E% mættet fedt 
(SFA) har på insulinresistensen (IR) samt compliance til diæt-
formen. Derudover søgte projektet at undersøge adherence 
til den restriktive diæt over 3 mdr. 
Pg event som ogs
Metode
Projektet var designet som et 12 ugers ikke-blindet 
interventionsstudie, uden kontrolgruppe.
Inklusions - og eksklusionskriterier fremgår af tabel 4.
Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komité Region 
Sjælland og udført i overensstemmelse med Helsinki-deklara-
tionen. Forsøget er udført i samarbejde med ernæringschef 
Bettina Ewers, Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno 
Diabetes Center Sjælland-NFS. Forsøget er sponsoreret af 
SDCS-NFS. 

Diætinterventionen

I 12 uger skulle forsøgsdeltagerne følge en isokalorisk 
kostplan. Kostplanen var designet til et dagligt SFA-indhold 
på maksimalt 5 E%, af deltagernes TEE. Forsøgsdeltagerne 
skulle fremmøde til syv besøg ved klinisk diætist. Tre dages 
kostdagbog (3-DD) blev foretaget ved inklusion, samt ved det 
afsluttende besøg for at monitorere compliance til interventi-
onskosten.  

Resultater
Kun få deltagere blev i inkluderet i studiet. Resultaterne kan 
derfor kun anvendes til refleksion omkring parametre og 
metoder, der kan anvendes ved et større studie. 

Population

n=6. To droppede ud grundet fremmøde problematikker i 
forbindelse med COVID-19.

Deltagere

Baselinekarakteristika af forsøgsdeltagerne fremgår af tabel 
1. En forsøgsdeltager måtte i projektets forløb reducere basal 
degludec insulin fra 56 IE til 26 IE, for at undgå hypoglykæmi. 
Forsøgsdeltagerne vil i det følgende omtales som hhv. F1, F2, 
F3 og F4. 

HOMA:IR

Der registreres en stor spredning i HOMA:IR-værdierne. Der 
observeres en betydelig reduktion i det totale fedtindtag, 
samt i SFA indtag for alle deltagere. Ved F1 og F3 kan der 
ses en mulig sammenhæng imellem reduceret SFA-indtag, og 
forbedret insulinresistens målt ved HOMA:IR (se tabel 2). 

HbA1c

HbA1c faldt for alle forsøgsdeltagere med et gennemsnitligt 
fald på 14,5 mmol/mol. Jævnfør tabel 2 kan der ligeledes 
observeres et stigende kulhydratindtag, som normalvis asso-
cieres med stigende HbA1c.

Lipider

Forsøgsdeltagerne reducerede alle i totalkolesterol (se tabel 
2). Der ses en sammenhæng mellem totalkolesterol, det sam-
lede fedtindtag og SFA-indtaget. 

Vægt

Alle forsøgsdeltagere havde et tilsigtet vægttab (se tabel 2). 
I overenstemmigt med beregningsresultaterne af 3-DD ved 
forsøgsperiodens afslutning, da kostregistreringerne vidste 
energiunderskud i forhold til estimeret TEE (se tabel 3). 

Tabel 1. Baseline karakteristika

HVILKEN ROLLE SPILLER MÆTTET FEDT 
FOR UDVIKLINGEN AF INSULINRESISTENS? 
”SATFAT” Mættet fedts betydning for insulinresistens samt HbA1c for personer med type 2-diabetes. 
- Et pilotprojekt.  

artikEl
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Diskussion
HOMA:IR

Der observeres stor variation i spredningen af HOMA:IR-vær-
dierne for forsøgsdeltagerne. HOMA:IR-værdierne må betrag-
tes i henhold til mulige confounders.

Insulinbehandling

HOMA:IR baselinemålingen for F2 var væsentligt over 
HOMA-indekseringen, og der observeredes et drastisk fald 
ved forsøgsperiodens afslutning. Jævnfør tabel 2, observeres 
der kun en mindre reduktion i P:glukose, der kan observe-
res en væsentlig reduktion i P:insulin (1045,6-584,4). F2 var 

behandlet med insulin degludec og reducerede insulindosis 
med 30 IE under forsøgsperioden. I henhold til målingerne af 
P:insulin, er det plausibelt at insulinbehandlingen kan have 
haft indflydelses på HOMA:IR resultatet. 

Afbrydelse af faste pre-blodprøvetagning

Totalfaste er en forudsætning for korrekt HOMA:IR indekse-
ring, da P:insulin og P:glukose er følsomme variabler. Der kan 
observeres en øgning i HOMA:IR, P:glukose, og P:insulin for 
forsøgsdeltager F4. Det er muligt at der kan være afveget fra 
fasten og derved påvirkning af HOMA:IR-resultatet. 

Tabel 3. Estimeret energibehov og indtaget kJ 3-DD

Tabel 4. Inklusions- og eksklusionskriterier 

Tabel 2. Dataopgørelse

”SATFAT” Mættet fedts betydning for insulinresistens samt HbA1c for personer med type 2-diabetes. 
- Et pilotprojekt.  
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Metformin

Indtagelsen af metformin blev ikke monitoreret ved 
baseline eller afslutningsmålingerne. En mulig con-
founder til stigningen i P:insulin (148,4-422,6 pmol/l) 
og P:glukose (6-8,9 mmol/l) for F4, kan være indta-
gelsen af metformin. Metformin kan være indtaget 
ved inklusion, men forglemt inden det afsluttende 
dataindsamlingsbesøg.

Vægttab

Vægttabs betydning for bedring af IR er veldoku-
menteret (6). Der observeredes et positivt fald i HO-
MA:IR-indekseringen for F1 og F3. Begge forsøgsdel-
tagere oplevede et vægttab svarende til 2,7-4,9% fra 
baselinemålingen. Vægttabet i sig selv vil resultere i 
forbedring af insulinresistensen, uafhængigt af fedt-
syresammensætningen (7). 

HbA1c

Alle forsøgsdeltagere reducerede HbA1c markant 
i takt med stigende kulhydrat indtag. Resultatet er 
modstridende med den voksende evidens for en low 
carbohydrate diet til reduktion af HbA1c (8). I takt 
med det reducerede SFA-indtag, blev indtaget af 
kostfibre og proteiner øget. Et øget fiberindtag til 
forbedring af den glykæmiske kontrol ved T2D er vel-
dokumenteret (9). Proteiner øger den postprandielle 
termogenese, og et øget proteinindtag reducerer det 
postprandielle glukose respons (10). 

Øgningen af de to respektive makronæringsstoffer 
kan muligvis at være årsag til reduktionen i HbA1c.

Compliance

Ingen forsøgsdeltagere meddelte at have indtaget 
andre fødevarer/måltider, end angivet på kostpla-
nen. Flere oplevede det vanskeligt at overholde seks 
faste måltider, og undlod jf. 3-DD ofte 1-2 måltider 
dagligt. Dette resulterede i et energideficit. Jævnfør 
tabel 2 var der god compliance til SFA-indtaget, da 
forsøgsdeltagerne i lille grad oversteg 5 E%. Der var 
enighed blandt forsøgsdeltagerne om, at forsøgsperi-
oden havde været hård, og var uholdbar på sigt.  

Konklusion
I relation til den store spredning i HOMA:IR værdier-
ne, den sparsomme population og mulige confoun-
ders indflydelse, kan der ikke konkluderes, at der er 
en sammenhæng imellem fedtsyresammensætningen 
og insulinfølsomhed. 

Der bør desuden reflekteres over blodprøver, diæt, 
sammenhæng og eventuelle bias, som skal medtæn-
kes ved eskalering af projektet. 

Evidensen på området er voksende, og yderligere 
undersøgelser bør foretages med et øget fokus 
patientinddragelse i interventionsformen.
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Af Signe Braband Jensen, cand.scient. i klinisk ernæring, 
Medical Affairs Manager, Nutricia; Anne Wilkens Knudsen, 
klinisk diætist, cand.scient., ph.d., forskningsdiætist ved EATEN, 
Herlev-Gentofte Hospital og Line Dam Bülow, klinisk diætist, 
ernæringsfaglig konsulent, Aarhus Kommune. 
Kontakt: signe.jensen@danone.com

Baggrund
Sektorovergange er en væsentlig del af gode patientforløb – også 
hos patienter/borgere (p/b) der modtager sondeernæring (det er 
uklart hvor mange der udskrives med sondeernæring. Red.). En p/b, 
der sendes godt afsted fra hospitalet og samtidig gribes af kyndige 
hænder i kommunen, har et bedre udgangspunkt for at komme 
sig og undgå komplikationer og genindlæggelser (1). Det er dog 
mangelfuldt belyst, hvordan sektorovergange i forbindelse med 
sondeernæring foregår i praksis rundt om i Danmark, og om der er 
rum for forbedring.

Derfor var der et ønske om at få et bedre indblik i hvilke arbejds-
gange, ressourcer, kommunikation og rollefordelinger, der gør sig 
gældende på forskellige hospitaler og i kommuner i Danmark, når 
en patient udskrives med sondeernæring. 

Materialer og metode
Denne eksplorative spørgeskemaundersøgelse blev initieret af Nu-
tricia. Spørgsmålene er genereret under medinddragelse og input 
fra sundhedsfaglige fra kommuner og hospitaler. Besvarelserne er 
indhentet via et online spørgeskema i perioden oktober – decem-
ber 2020. Invitationer til undersøgelsen er distribueret via Nutricias 
netværk af relevante sundhedsfaglige personer, der arbejder med 
sektorovergange og sondeernæring. For at sikre, at alle hospitaler 
og kommuner har fået tilbud om at deltage i undersøgelsen, er 
invitationer endvidere formidlet ad mere officiel vej, via kontaktfor-
mular eller e-mail, til de steder, hvor netværket ikke var dækkende. 
Resultaterne fra undersøgelsen er behandlet deskriptivt. 

Resultater
I alt blev der indhentet 144 besvarelser. Der var 77 besvarelser fra 
hospitaler, hvori 32 forskellige hospitaler er repræsenteret og 67 
besvarelser fra kommuner, hvori 44 forskellige kommuner er repræ-
senteret. 

Procedurer
Størstedelen af hospitalspersonalet angiver, at der findes en 
procedure for udskrivelse af p/b med sondeernæring, og at disse 
procedurer som oftest følges (tabel 1). Kommentarerne viser dog, 
at procedurerne ofte opleves som mangelfulde, da de ikke dækker 
alle situationer. Ved udskrivelse er 86 % af sondeernæringsplanerne 
altid eller ofte individuelt udformet. Det er sygeplejersken, som er 
den fagprofessionelle, der hyppigst varetager udskrivelse/modta-
gelse af p/b med sondeernæring (tabel 1).  Kommentarerne viser, 
at efterlevelsen af procedurer kan være personafhængige: ”Hvis det 

er mig selv [diætisten], der er inde over patienten [håndhæves procedu-

ren]. Ved ferie mm er det ikke altid den følges”. 

Kommunerne oplever i flere tilfælde, at der ikke findes klare 
procedurer for udskrivelse med sondeernæring på de udskrivende 
hospitaler/afdelinger. Mangel på information fra hospitalet om 

behandlingsmål og ernæringsplan ved udskrivelse lader bl.a. til at 
danne grund for denne opfattelse. Hvor hospitalerne i de fleste 
tilfælde angiver at have procedurer på plads for udskrivelsen af p/b 
med sondeernæring, angiver kommunerne i langt færre tilfælde at 
procedurerne er på plads for modtagelsen af p/b med sondeernæ-
ring.

Ressourcer
Den kommunale diætist er ikke altid involveret i sondeernærede 
p/b, og der er stor variation ift. hvilke diætistressourcer, der er til-
gængelige i de enkelte kommuner. Samlet set har 37% af deltager-
ne fra kommunerne enten ingen diætist, ved ikke eller samarbejder 

ikke med diætisten. Det veksler også, om diætisten fx kan besøge 
p/b i eget hjem (tabel 1). Mange medarbejdere i kommunerne 
bruger private ernæringsfirmaer både til at hjælpe med nyopstar-

tede borgere på sondeernæring og til hjælp med udfordringer med 

sondeplaner - henholdsvis 39 % og 52 % gør altid eller ofte, og kun 
11 % og 6 % gør aldrig. 

Mulighederne for blodprøvetagning mhp. forebyggelse af refee-
ding er begrænsede i kommunen, hvor kun 12 % angiver, at det 
altid eller ofte er muligt. Hele 42 % ved ikke, om det er muligt. 

Resultaterne viser, at diætisterne på hospitalet spiller en rolle i ordi-
nationen af ernæringspræparater – her angiver 69 %, at diætisten 
kan ordinere via den delegerede ordinationsret. Dette gælder 10% 
i kommunerne. Sygeplejersken er, i tillæg til læger og diætister, vel-
repræsenteret fra hospitalets side i forhold til det praktiske aspekt 
med at udfylde den grønne ordinationsblanket (tabel 1), og her 
nævnes forhåndsunderskrevne ordinationsblanketter i kommenta-
rerne.

Kommunikation
IT-systemer til tværsektoriel kommunikation anvendes af 97 % 
af hospitalsdeltagerne, men understøttes som regel af personlig 
kommunikation (telefon) og analoge løsninger. 75 % af deltagerne 
fra hospitalerne anvender en udskrivelsesrapport til information om 
sondeernæringsplaner, og 56 % af de kommunale deltagere anven-
der en indlæggelsesrapport til samme formål. 

Der opleves, fra kommunens side, mangler eller uklarheder i sonde-
planer fra hospitalerne (42 % svarer altid eller ofte). Særligt infor-
mationer om fx produktvalg, behov, målsætning og administration 
savnes. 30 % svarer, at disse informationer aldrig er medsendt og 
kun 13 %, at de altid eller ofte er medsendt. Praktiske udfordringer 
med at følge sondeernæringsplanerne beskrives også hyppigt; 40 % 
angiver, at der altid eller ofte er praktiske udfordringer. 25 % at der 
altid eller ofte er behov for kontakt til hospitalet pga. ovenstående, 
og 30 % angiver, at det aldrig er tydeligt hvem på hospitalet, de 
kan rette henvendelse til (tabel 1). Det beskrives som en stor fordel, 
når der er etableret en direkte kommunikationsvej mellem diætister 
på tværs af sektorer.

I forbindelse med genindlæggelser angiver kun 2 % af hospitalsdel-
tagerne, at informationer om p/b’s aktuelle sondeernæringsplaner 
altid eller ofte er synlige for hospitalet, selvom 24 % af kommune-
deltagerne angiver, at det altid eller ofte er dokumenteret på synlig 
vis.

JAGTEN PÅ DEN GODE SEKTOROVERGANG
Eksplorativ spørgeskemaundersøgelse af sektorovergange i forbindelse med sondeernæring

artikEl
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Ansvar
Opfattelsen af hvor behandlingsansvaret er placeret for ny-ud-
skrevne p/b med sondeernæring er blandet. 40 % mener, at 
ansvaret ligger hos hospitalet, og de resterende 60 % fordeler 
sig ligeligt mellem egen læge, ved ikke og andet. Selvom 20 % 
mener, at det er egen læge, der har behandlingsansvaret efter 
udskrivelse, er det ikke altid, at egen læge inddrages efter 
udskrivelse (tabel 2). 

For nuværende fortolkes og administreres ansvaret meget 
forskelligt i landets regioner, hvorfor det ikke er muligt at 
komme med et endegyldigt svar på, hvem der har ansvaret og 
hvornår.

På trods af forskelligheder i arbejdsgange, kommunikation, 
ressourcer mv. angiver 78 % af hospitalsdeltagerne, at hospi-
talet/afdelingen altid eller ofte bidrager til en god sektorover-
gang. I kommunen er det 55 %, der altid eller ofte mener, at 
kommunen bidrager til dette.

Tabel 1. Udvalgte spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen om sektorovergange ifm. sondeernæring.

1 
 

bærer præg af: ”At sondeernæring ofte gives x 5-6 i døgnet på hospitalet. Men dette er ikke muligt i 
kommunalt regi, så derfor skal det ofte om-ordineres.” 

 

Tabel 1. Udvalgte spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelsen om sektorovergange ifm. sondeernæring. 
 

  Hospital Kommune 

Spørgsmål  Svarmuligheder n (%) n (%) 

Angiv hvilken region, dit hospital / din kommune tilhører Hovedstaden 10 (13) 14 (21) 

Sjælland 9 (12) 10 (15) 

Syddanmark 19 (25) 16 (24) 

Midtjylland 13 (17) 16 (24) 

Nordjylland 26 (34) 11 (16) 

Hvilken profession repræsenterer du? Sygeplejerske 31 (41) 25 (41) 

Diætist 37 (49) 30 (49) 

Læge 0 (0) 0 (0) 

Anden (angiv venligst) 7 (9) 6 (10) 

Har I en procedure for udskrivelse / modtagelse af p/b på 
sondeernæring? 

Ja 63 (89) 26 (46) 

Nej 5 (7) 20 (35) 

Ved ikke 3 (4) 11 (19) 

Hvilke(n) faggruppe(r) varetager udskrivelsen / modtager 
kommunikationen om sondeplan fra hospitalet (sæt evt. kryds ved 
flere)? 

Sygeplejerske 66 (93) 50 (85) 

Diætist 37 (52) 15 (25) 

Læge 16 (23) 8 (14) 

Anden (angiv venligst) 12 (17) 17 (29) 

Hvilke(n) faggruppe(r) på hospitalet / i kommunen har 
ordinationsret til den grønne recept (sæt evt. flere krydser)? 

Læge  60 (92) 51 (98) 

Delegeret diætist 45 (69) 5 (10) 

Anden (angiv venligst) 10 (15) 4 (8) 

Hvilket områder dækker din besvarelse (sæt evt. flere krydser): Borgere i eget hjem  51 (82) 

Borgere på plejecentre   41 (66) 

Borgere på institutioner/botilbud  21 (34) 

Har I en procedure for administration, pleje og opfølgning af 
sondeernæring hos borgere i kommunen, der modtager 
sondeernæring? 

Ja  39 (68) 

Nej  10 (18) 

Ved ikke  8 (14) 
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Udfordringer ved sektorovergange ifm. sondeernæring 
Deltagerne blev også stillet et åbent spørgsmål om, hvad de største 
udfordringer i sektorovergangen for sondeernæring er, og hvilke 
ønsker de måtte have til den anden sektor. Udfordringer og ønsker 
kan samlet grupperes efter fem overordnede emner: kompetencer, 
ressourcer, kommunikation, ansvar og arbejdsgange. På hospita-
lerne præger usikkerheden om, hvad man sender patienten hjem 
til, besvarelserne: 
”Patienterne kommer fra massiv opbakning i afdelingen til [hvad]? 

Måske er det godt, men vi ved det ikke.” Denne usikkerhed er også 
afspejlet i ønskerne til kommunen for en bedre sektorovergang: 
”Ensartethed/tydelighed omkring hvilken faglige ekspertise man kan 

forvente.”

Deltagerne fra kommunerne fremhæver især udfordringen med, at 
de fra hospitalernes side mangler kendskab til kommunale arbejds-
gange og ressourcer, hvilket sondeernæringsplanerne bærer præg 
af: ”At sondeernæring ofte gives x 5-6 i døgnet på hospitalet. Men 

dette er ikke muligt i kommunalt regi, så derfor skal det ofte om-ordi-

neres.”

Diskussion
Undersøgelsen viser, at der er positive intentioner om at under-
støtte gode sektorovergange ifm. sondeernæring, men at området 
er præget af uklar kommunikation og manglende transparens på 
tværs af sektorer, begrænsede (diætetiske) ressourcer og manglen-
de ansvarsplacering. 

Procedurer
Diætisten på hospitalet har i mange situationer ejerskab for 
proceduren for udskrivelse med sondeernæring, men er ikke altid 
involveret i selve udskrivelsen – eller proceduren efterleves ikke 
nødvendigvis, når diætisten ikke er til stede. Det er interessant at 
overveje, i hvilket omfang disse udskrivelsesprocedurer søges imple-
menteret hos andre faggrupper som sygeplejersken og social- og 
sundhedsassistenten, og om dette er et indsatsområde, der kunne 
forbedre udskrivelserne. Eller om diætisten i virkeligheden skal 
tildeles et større ansvar for ernæringsfaglige opgaver på afdelin-
gerne. Den lavere andel af eksisterende procedurer for modtagelse 
af p/b med sondeernæring i kommunen kan måske tolkes som 
en mere reaktiv tilgang til opgaven. I kommunen er man meget 
afhængig af, at hospitalets procedurer er klare, og bolden derved 
er givet videre til kommunen på tilfredsstillende vis. Generelt tyder 
det på, at der både er et gap i form af eksisterende procedurer, 
udbredelsen internt samt kendskabet til og forståelsen af dem i den 
anden sektor. Når der både i kommuner og på hospitalsafdelinger 
er store variationer i arbejdsgange, ressourcer, samarbejdsaftaler 
med private ernæringsfirmaer mv. kan det være uoverskueligt at 

opretholde overblikket for begge sider af lejren. 

Der anvendes ofte standardiserede sondeernæringsplaner på hospi-
talerne, som umiddelbart kan ses som en proaktiv proces, som ikke 
er personafhængig og dermed ikke lader sig begrænse af en evt. 
mangel på diætistressourcer. Det er dog vigtigt, at sådanne stan-
dardprocedurer kontinuerligt kvalitetssikres og holdes relevante.

Der svares meget enstemmigt ja på spørgsmålet om p/b gives son-
deernæring og remedier med hjem til de første dage. Det er også 
et relativt konkret område, hvor manglende sondeernæring hurtigt 
vil resultere i problemer for alle involverede parter og behov for 
akut problemløsning. Måske netop derfor lader denne proces til at 
være velimplementeret.

Ressourcer
Til udfordringen omkring manglende indsigt i kommunale ressour-
cer og arbejdsgange fremhæves den væsentligste udfordring som 
værende intervaller for og antallet af sondeernæringsmåltider, der 
skal gives pr. dag. Hospitalsplanerne stemmer sjældent overens med 
de muligheder, der findes for udekørende pleje i kommunalt regi. 
Denne manglende indsigt fremhæves også i to tidligere danske un-
dersøgelser, hvor manglende ensartethed og transparens omkring 
kommunale procedurer og muligheder blev nævnt som barrierer 
for ernæringsterapi ved udskrivelse (2,3). Der er også et element 
af at gå fra akut til stabil fase, hvilket kan kræve tilpasning af de 
praktiske aspekter. Der nævnes et ønske om større mandat hos de 
kommunale diætister i forhold til involvering i indsatsen til udskrev-
ne p/b med sondeernæring. Hertil må angiveligt tilføjes et behov 
for flere diætistressourcer. En nylig dansk undersøgelse har vist, at 
systematiseret multimodal opfølgning ved diætist efter udskrivelse 
til ernæringstruede p/b har effekt på ernæringsstatus, livskvalitet 
og fysisk funktionsevne (4). Selvom undersøgelsen ikke omhandlede 
sondeernærede p/b, er det en relevant model at overveje også i 
denne sammenhæng. 

Næsten halvdelen ved ikke, om det er muligt at rekvirere blodprø-
ver i kommunen mhp. forebyggelse af refeeding syndrom, hvilket 
måske kan indikere manglende kendskab til refeeding syndrom 
hos nogle faggrupper og dermed forståelse af spørgsmålet. Knap 
en fjerdedel angiver, at det ikke er muligt. Resultatet kan være en 
unødvendig langsom optrapning af sondeernæring pga. forsigtig-
hedsprincip, eller værre – udvikling af refeeding. 

Håkonson et al (2018) rapporterede et generelt lavt vidensniveau 
omkring ernæring blandt plejepersonalet i en dansk kommune, og i 
nærværende undersøgelse havde de hospitalsansatte lave forvent-
ninger til kompetencerne i kommunalt regi (5). 
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Kommunikation
Kommunerne oplever manglende information om fx ernæringsbe-
hov, målsætning, produktvalg og administrationsform, hvilket er i 
overensstemmelse med en tidligere dansk undersøgelse om sektor-
overgange (2). Det kan i praksis føre til forskellige scenarier, såsom 
over- eller underernæring, uhensigtsmæssige produkt- og admini-
strationsafprøvninger samt toleranceproblemer. Når det samtidig 
ikke er tydeligt for kommunen, hvem de kan kontakte på hospitalet 
for at drøfte en sondeernæringsplan, kan det være en komplice-
ret affære at modtage en sondeernæret p/b. Et studie af Holst & 
Rasmussen (2013) peger på, at der også i kommunen kan være 
interne kommunikationsbarrierer mellem administrativt niveau og 
plejen, som kan ligge til grund for de manglende informationer 
(2). Flere nævner, at IT-systemet automatisk bestemmer modtager, 
men andre nævner, at de selv mærker planerne med ”trigger”-ord 
for at sikre, at planerne bliver sendt videre til det rette personale. 

Andre undersøgelser har vist, at op til 25% af alle utilsigtede ernæ-
ringsmæssige problemstillinger skyldes utilstrækkelig information i 
dokumentationen (6-8).

En af den digitale tidsalders store udfordringer i sundhedsvæsenet 
er kommunikation mellem IT-systemer. En tidligere dansk undersø-
gelse har identificeret elektronisk kommunikation af ernæringspla-
ner som et oplagt forbedringspunkt i sektorovergangen (3). Selvom 
stort set alle hospitalsansatte i nærværende undersøgelse anvender 
IT-systemer til kommunikation, er en væsentlig andel af besva-
relserne dog suppleret med en note om, at mange elektroniske 
korrespondancer følges op af et telefonopkald, hvilket vidner om 
en grad af manglende tillid til, at den elektroniske korrespondance 
ender det rigtige sted, eller slet ikke medsendes som en del af den 
automatiske afrapportering. 

Tabel 2. Udvalgte spørgsmål fra spørgeskemaundersøgelse om sektorovergange ifm. sondeernæring.
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Ansvar
I kommunen fremhæves egen læge som en meget fjern ansvarsha-
vende, da denne ofte ikke er direkte involveret i p/b ernæringstera-
pi. Dette ser ud til at medføre stor usikkerhed i forhold til, hvordan 
det praktiske ansvar placeres og administreres.

Dette er i overensstemmelse med tidligere studier, som beskriver, at 
der blandt flere faggrupper i kommunalt regi er forskel i opfat-
telsen af, hvem der har ansvaret for ernæringspleje generelt og 
dokumentation (2,3).

Det er mere ofte end sjældent, at private ernæringsfirmaer spiller 
en rolle, som er ud over levering. Fx fremhæves rollen som spar-
ringspartner for kommunens diætist, eller som direkte diætetisk 
assistance i de kommuner, der er uden diætist. Deltagerne beskriver 
ernæringsfirmaerne som en del af det tværsektorielle samarbejde, 
men hvor det er vigtigt med klar ansvarsfordeling.

Styrker og svagheder ved undersøgelsen
Det er en svaghed ved undersøgelsen, at indsamlingen af besvarel-
ser er sket med udgangspunkt i Nutricias eksisterende netværk af 
sundhedsfaglige. Selvom der er forsøgt kompenseret for dette via 
opfordring til videredistribution samt henvendelse af mere offi-
ciel vej til de kommuner eller afdelinger, hvor der ikke har været 
veletablerede kontakter, kan det forventes, at relevante personer 
er blevet udelukket. Det kan også betyde, at besvarelserne repræ-
senterer de mest ressourcestærke lokationer, hvor der er et fokus 
på sektorovergange og ressourcer til at besvare et spørgeskema. 
Dette er imidlertid en udfordring ved de fleste spørgeskemaunder-
søgelser. Det er ikke kendt, hvor mange personer der har modtaget 
undersøgelsen. 

Den hyppigst repræsenterede faggruppe i besvarelserne er 
diætister, efterfulgt af sygeplejersker. Ingen læger har besvaret 
undersøgelsen, hvilket sandsynligvis afspejler, at undersøgelsen 
ikke er landet på deres bord, men nærmere hos de faggrupper, 
der allerede kendes som de primære drivkræfter i udskrivelse med 
sondeernæring. Hvorvidt andre faggrupper, som fx læger, kunne 
have belyst emnet fra andre vinkler, forbliver uvist.

Konklusion
Sektorovergange ifm. sondeernæring er et område, som bærer 
præg af regionale og kommunale forskelle, og hvor der flere steder 
mangler en klar ansvarsplacering. Diætisten fremhæves som en vig-
tig ressource i begge sektorer, og etablerede tværsektorielle samar-
bejder inden for denne faggruppe opfattes som noget positivt. Der 
mangler viden og forståelse for betydningen af, hvilke informatio-
ner og arbejdsgange, der er behov for på tværs af sektorer, samt 
transparens omkring hvilke praktiske muligheder og kompetencer, 
der findes i kommunalt regi. 

Forfatternes forslag til optimering af sektorovergange
• Behandlingsansvaret for sondeernærede borgere, der ud-

skrives, skal være klart defineret og fremgå tydeligt af både 
udskrivelsesrapport til kommunen og i epikrise til egen læge.

• Hospitaler og kommuner skal i højere grad samarbejde og 
skabe bedre overblik over hvilke kommunikationsveje og prak-
tiske muligheder, der er tilgængelige. Fx ved brug af manuelle 
indlæggelsesrapporter/supplerende udskrivelsesrapporter.

• Der bør udarbejdes klare arbejdsgange mellem sektorer samt 
standarder for, hvilke informationer ifm. sondeernæring, der 
skal kommunikeres videre. Fx med en tjekliste hvor de relevan-
te informationer tydeliggøres, herunder kontaktoplysninger.

 
• At inddrage diætister og ernæringsprofessionelle i højere grad, 

både på hospitaler og i særdeleshed i kommuner, mhp. at 
styrke den faglige kvalitet og optimere ernæringsbehandlingen 
med sondeernæring, som formodes at kunne forbedre ernæ-
ringsstatus og livskvalitet for p/b.
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En koordineret rehabiliteringsindsats er en nødvendighed
Diætetiske indsatser er en central del af mange rehabiliteringsforløb 
på tværs af målgrupper og sektorer, hvis personens aktuelle ernæ-
ringstilstand eller kostindtag vurderes at være utilstrækkeligt eller 
uhensigtsmæssigt. Indsatserne kan derfor være af afgørende be-
tydning for rehabiliteringsforløbet og i forebyggelsen af yderligere 
sygdom. Områder for sådanne indsatser spænder meget bredt med 
blandt andet den voksende population af ældre borgere samt den 
store forekomst af livsstilssygdomme, som vejer tungt i den samlede 
nationale sygdomsbyrde (1). Det drejer sig f.eks. om hjertekarsyg-
domme, diabetes, KOL og cancer, og de tilhørende forløbsprogram-
mer, anbefalinger og nationale kliniske retningslinjer har beskrevet 
de diætetiske indsatser som en relevant del af rehabiliteringsforløbe-
ne målrettet disse sygdomme (2, 3). 
Mangelfulde og/eller fragmenterede rehabiliteringsindsatser, herun-
der manglende fokus på ernæringens betydning og diætistens rolle 
i det samlede forløb, kan få stor betydning for personens mulighed 
for eksempelvis at kunne deltage aktivt i hverdagslivet, forblive på 
arbejdsmarkedet og opretholde en god livskvalitet (4-6). Udover ne-
gative følger for personen selv og dennes pårørende kan det således 
også have negative samfundsmæssige omkostninger i forbindelse 
med f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, sygemeldinger og førtidspension 
(7). Det ses desværre ofte, at rehabiliteringsforløb er fragmenterede 
og med manglende sammenhæng mellem mål og indsatser på tværs 
af faggrupper og sektorer. Derved forventes rehabiliteringsproces-
sen ikke at resultere i den samme gevinst, som i forskningen har vist 
sig gældende, når forløbet er koordineret og personcentreret (8-11).

Rehabilitering – en kort introduktion til begrebet
Rehabilitering er en samarbejdsproces, hvis formål er at muliggøre 
et selvstændigt og meningsfuldt liv hos personer, der har eller er i 
risiko for at få begrænsninger i funktionsevnen fysisk, psykisk og/
eller socialt efter f.eks. sygdom eller ulykke (12). Rehabiliteringsfor-
løbet skal tage udgangspunkt i personens egne mål og behov og 
samarbejdsprocessen indbefatter personen i rehabilitering, pårø-
rende og fagprofessionelle. Den enkelte persons mulighed for at 
kunne fungere i hverdagen, på trods af f.eks. sygdom eller skade, 
afhænger i høj grad af både personens egen evne til at mestre sin 
helbredssituation og af den kontekst, personen befinder sig i – her-
under både den nære kontekst som f.eks. familie og arbejdsplads, 
og den omgivende kontekst som samfund og kultur. Denne forstå-
else af rehabilitering er baseret på den biopsykosociale model, som 
er en forståelsesramme, der udgøres af et dynamisk samspil mellem 
biologiske, psykologiske og sociale faktorer (13, 14). På baggrund af 
modellen har WHO udarbejdet International Classification of Func-
tioning, Disability and Health (ICF) (15, 16). Det er en klassifikation 
af funktionsevne på samme måde, som ICD er det for diagnoser. 
Modellen anvendes tværdisciplinært og tværsektorielt til beskrivel-
se og forståelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse ud 

fra fem dimensioner: kropsfunktioner og anatomi, aktiviteter, delta-
gelse samt omgivelsesmæssige og personlige faktorer (Figur 1). ICF 
indfanger netop tyngden af samspillet mellem sygdom, personlige 
faktorer og konteksten, hvorfor modellen er særdeles velegnet som 
et tværprofessionelt analytisk redskab for diætisten og andre fag-
professionelle til brug i rehabiliteringsprocessen. Samtidig giver den 
mulighed for at bidrage til en fælles forståelse og et fælles sprog i 
forhold til at forstå, hvori personens begrænsninger ligger, og hvilke 
indsatser der skal iværksættes for at nå målet med rehabiliteringen. 

Det er derfor af stor betydning, at kliniske diætister har kendskab til 
og kan anvende ICF og den biopsykosociale model, hvilket kræver, 
at der arbejdes med udgangspunkt i en af de grundlæggende forud-
sætninger for at arbejde rehabiliterende - et holistisk menneskesyn. 
Dette kan være udfordrende i et fag som klinisk diætetik, der ofte 
tager afsæt i den naturvidenskabelige tradition, som det meste er-
næringsforskning er funderet på. Samtidig kan de organisatoriske 
og strukturelle rammer for den diætetiske behandling i alle sektorer 
opleves som begrænsende i forhold til at tage udgangspunkt i det 
brede menneskesyn. Selvom der i mødet med personen i rehabili-
tering også er fokus på de psykosociale aspekter, og  der både på 
ernæring- og sundhedsuddannelserne og i praksis tages afsæt i det 
brede og positive sundhedsbegreb (17), kan der med fordel indgå 
en tværgående systematik i arbejdet med rehabiliteringsforløbene, 
og i forståelse af rehabiliteringens grundstene og ånd.  Her arbejder 
man ikke kun med et mål for den diætetiske behandling, men også i 
forhold til det helt overordnede mål med rehabiliteringen, som den 
enkelte person har været med til at opstille. I den optik er rehabili-
tering altså ikke en flerfaglig indsats, hvor hvert fag uafhængig af 
hinanden bidrager med hver sin monofaglighed, men en tværfaglig 
indsats, hvor alle relevante fagligheder tænkes sammen i forhold til 
det overordnede mål og derved sikrer et målrettet og sammenhæn-
gende rehabiliteringsforløb for personen. 

Diætistens rolle i rehabilitering
Diætistens kernekompetencer i rehabilitering bør udspille sig på alle 
niveauer i ICF-modellen. 
Det primære fokus for diætisten er at sikre en optimal ernæring for 
den enkelte person, så vidt det er muligt inden for rammerne af 
personens sygdom(me) og kontekst, hvori personen indgår. Dvs. om-
givelserne og de sociale forhold omkring personen, som kan have be-
tydning for diætbehandlingen. Det er samtidig af afgørende betyd-
ning at muliggøre rehabiliteringens overordnede mål om at opnå den 
bedst mulige funktionsevne med henblik på, at personen skal kunne 
leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Diætisten har f.eks. i arbej-
det med småtspisende personer en stor rolle i at skabe et fundament 
for, at personen får dækket sit energi- og proteinbehov, illustreret 
i ICF-modellens kropsniveau (figur 1). Dertil at identificere, aktivere 
og optimere iboende ressourcer hos personen, f.eks. mestringsevne, 
motivation, mulighed for aktiv deltagelse i sociale sammenhænge 
samt støtte fra socialt netværk m.v. (personlige/omgivelsesmæssige 
faktorer). Det er ligeledes afgørende, om personen selv er i stand til 
at købe ind og lave mad (aktivitet). Lykkes det at adressere og sæt-
te ovenstående i spil med udgangspunkt i personens egne mål for 
rehabiliteringen kan også sygeplejersker, fysioterapeuter og andre 
sundhedsprofessionelle arbejde med personens funktionsevne på de 
ernæringsmæssigt bedste vilkår. 

Perspektiver på rehabilitering
- en tværfaglig og helhedsorienteret indsats
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Diætistens indsatser ydes 
dels til mange forskellige 
sygdomsgrupper og pro-
blematikker bestående 
i f.eks. ernæringsterapi, 
diætbehandling, under-
visning, m.v. til personen 
selv og til pårørende, hvis 
det er relevant. Andre 
tilknyttede fagpersoner, 
f.eks. plejepersonale, skal 
også informeres om mål, 
indsatser og eventuelle 
forbehold ift. diætistens 
indsatser og mål. En bred 
informations- og videns-
deling er derfor et vigtigt 
led i at maksimere perso-
nens samlede udbytte af 
de sideløbende og efter-
følgende rehabiliterende 
indsatser, og derigennem 
vedligeholde eller forbed-
re funktionsevnen med 
mulighed for at opnå en 
selvstændig og menings-
fuld livsførelse. Tilsvarende 
er det vigtigt, at diætisten 
kigger ud over den klinisk 
diætetiske problemstil-
ling og er orienteret mod 
andre fagprofessioner 
og sektorer, som rehabi-
literingsforløbet spænder 
over (18-20). Den kliniske 
diætist skal således kunne 
identificere, hvad det næ-
ste skridt i den rehabiliterende indsats er, samt turde og evne at 
bygge bro mellem siloer og sektorer, og på den måde favne det hele 
menneske og nuancere rehabiliteringsindsatsen. 

Udfordringer for diætistens arbejde i rehabiliteringsforløb
Selv om rehabiliterende indsatser skal bero på personens egne ønsker 
og mål, ses det ofte, at der på forhånd er defineret både problem og 
indsats på baggrund af faglige kriterier for indsatserne, eksempelvis 
ernærings- eller dysfagivurdering (21). Afhængig af sygdomsområde 
er det mange steder fortsat således, at personens tid med en diæ-
tist er meget knap, og andelen af konsultationer i et forløb varierer. 
Trods mange personers generelle tilfredshed med det enkeltstående 
forløb, indsatser samt de relationelle forhold til sundhedspersonalet 
oplever mange et usammenhængende forløb med manglende over-
blik (8, 21-24). Det kan i mødet med diætisten blive endnu et møde 
med en ny fagperson, hvor hele eller dele af forløbet skal genfortæl-
les grundet den manglende koordinering faggrupperne og sektorer-
ne imellem om hvert unikke forløb (9). Den manglende tværfaglige 
og tværsektorielle kommunikation medvirker til, at diætisten i man-
ge tilfælde ikke har et tilstrækkeligt indblik i forløbet og de bag-
vedliggende vilkår, ressourcer og mål, som personen har. Samtidig 

er det i arbejdet med rehabi-
litering centralt, at diætisten 
kender til interne såvel som 
eksterne handlemuligheder i 
regionen, kommunen og det 
omgivende samfund for at 
skabe bedst mulige betingel-
ser for forløbet.

Lovgivningen udfordrer
Ansvaret for rehabiliterende 
indsatser og tilbud er primært 
forankret i kommunen, men 
varetages også af regionerne. 
De eksisterende forvaltnings-
mæssige rammer og lovgiv-
ning danner ikke én samlet 
lovgivning for rehabilitering, 
hvilket kan gøre det svært 
for den sundhedsfaglige at 
gennemskue og navigere i. 
Det betyder, at diætisten og 
andre faggrupper ofte ikke 
arbejder ud fra samme lov-
grundlag, og det kan påvir-
ke rehabiliteringsforløbenes 
kvalitet, overblik og oplevede 
sammenhæng.
Det ses ved blandt andet 
manglende deling af infor-
mationer som helbredsop-
lysninger, sociale forhold, 
prioritering af ressourcer og 
målsætninger. Visionen om 
et koordineret forløb kan da 
være svært efterkommeligt. 
Hver region har udarbejdet 

en sundhedsaftale, der beskriver fordeling af opgaver og ansvar 
mellem region og tilhørende kommuner. Der er dermed ikke er en 
ensartet tværgående henvisningspraksis, men konsultation med en 
diætist kræver alle steder en henvisning fra egen læge eller relevant 
hospitalslæge (25). Indgår personen i ét af sundhedsaftalens forløbs-
programmer for specifikke sygdomsområder, har personen ret til 
henvisning til de faggrupper, der er beskrevet i forløbsprogrammets 
rehabiliteringsforløb – herunder diætisten. Adgangen til en klinisk 
diætist afhænger således af personens sygdomsområde(r), bopæls-
kommune og tilhørende prioriteringer og ressourcer til denne ydelse. 
Hvis personen ikke indgår i et forløbsprogram, er alternativet ofte 
egenbetaling på private klinikker eller via en privat sundhedsforsik-
ring. Det øger risikoen for, at kun de mest ressourcestærke personer, 
som har råd og energi til selv at kontakte diætisten, får den fornød-
ne hjælp. Det er et paradoks i et samfund, hvor uligheden i sundhed 
i forvejen er stor og søges minimeret, idet ressourcesvage personer 
oftest er dem, der har størst behov for professionel diætbehandling. 
Uagtet brugen af private eller offentlige diætister, er en tværgående 
og systematisk indsats fortsat mulig, såfremt diætisterne arbejder ud 
fra ICF-modellen.

Figur 1. ICF-modellen 
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At arbejde rehabiliterende som diætist
Det går ofte stærkt, når patienter udskrives fra sygehuset, og det 
sker desværre ofte uden inddragelse af en diætist - selv når der er 
behov for en sådan. Trods en stabil sygdomstilstand er ernæringen 
ofte utilstrækkelig, hvorfor der er stor risiko for underernæring 
med komplikationer og genindlæggelse til følge (26, 27). 
For at skabe en ideel rehabilitering hos f.eks. geriatriske patienter 
er det væsentligt, at der med udskrivelsen følger en beskrivelse af 
patientens ernæringstilstand og diætetiske indsatser under indlæg-
gelsen samt eventuelle fortløbende initiativer. På systematisk vis 
kan diætisterne i kommunen samt egen læge på denne måde være 
opdateret på, hvilken ernæringsmæssig historik og udgangspunkt 
patienten udskrives med. En brobygning som denne giver plads til 
informationsdeling mellem sektorerne, hvorfra en plan kan tilpasses 
personens ændrede kontekst. Det kan f.eks. være behovet for 
diætetiske indsatser i personens eget hjem, undervisning, deltagelse 
i kommunale tilbud om madfællesskaber o.l. Det er dog væsentligt, 
at de diætistske indsatser stemmer overens med de mål, som per-
sonen i rehabilitering har. Det kan ofte handle om eksistentielle og 
(typisk) ikke-kliniske mål. Målene kan f.eks. omhandle dét at kunne 
deltage i sociale madfællesskaber uden at skulle skilte for meget 
med særlige ernæringsbehov i forhold til den øvrige forsamling 
frem for et mål om normalisering af lipider. Eller at fastholde den 
traditionelle søndagsbrunch med familien eller onsdagskagen med 
kollegaerne på arbejdspladsen uden hensyntagen til anbefalede 
diætprincipper (deltagelsesniveauet i ICF). Uanset målenes art og 
primære faglige tilhørssted kræver en målopfyldelse, at diætisten er 
lydhør over for personens ønsker og inddrager relevante faggrup-
per. Med viden, engagement og øvelse kan alle faggrupper integre-
re den biopsykosociale model som en naturlig del af daglig praksis, 
så man sammen kan forvalte ressourcer og midler på bedste vis.

Det koster samfundet dyrt at negligere sammenhængens betyd-
ning
Rehabiliteringsstrategierne er de seneste årtier ændret blandt 
andet grundet forandret demografi, flere med livsstilssygdomme 
og øget kronicitet og komorbiditet, kortere indlæggelsestider med 
flere udliciterede opgaver til primærsektoren samt en større relativ 
ulighed i sundhed (28-30). Ernæring spiller således en endnu større 
rolle for folkesundheden (31). 
Sundhedsvæsenet har længe højspecialiseret de enkelte fagområ-
der med henblik på at yde en behandlingskvalitet i verdensklasse. 
Det har desværre skabt siloer, hvori hvert kerneområde opererer 
selvstændigt, og hvor der mangler det fornødne fokus på brobyg-
ning mellem de forskellige specialer og sektorer. Denne infrastruk-
tur skaber i sig selv fragmenterede forløb. Specialiseringen er nu 
delvist afløst af visionen om ”det nære sundhedsvæsen” med en 
større sammenhæng, og det kræver ekstra samarbejdsindsatser på 
alle niveauer. 
Ændringer betinges i første instans af politiske tiltag, så lovgiv-
ningen muliggør et samarbejde. Det kræver også ledelsesmæssig 
opbakning og fleksibilitet i den organisatoriske rammesætning 
for blandt andet de kliniske diætisters virke og tætte samarbejde 
med øvrige fagekspertiser. Dette vil muliggøre, at man i sundheds-
væsenet kan praktisere ud fra en rehabiliterende tankegang med 
udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og personcen-
trerede indsatser. På den måde praktiserer man også som allerede 
beskrevet i blandt andet forløbsprogrammer og nationale kliniske 
retningslinjer. Der er også et individuelt fagprofessionelt ansvar i at 
internalisere de rehabiliterende elementer i det daglige arbejde og 
derigennem skabe bro mellem siloerne. Her er det fundamentalt, 
at der allerede på alle sundhedsuddannelserne fokuseres mere ind-
gående på en enslydende rehabiliteringsforståelse, samt at ledelsen 
i praksis går forrest samt tilskynder og muliggør en kontinuerlig 
kompetenceudvikling på området til blandt andet diætisterne. Skal 
der arbejdes med rehabilitering med udgangspunkt i ICF-modellen 
betinger det at mulighederne for en koordineret og sammenhæn-
gende indsats på tværs af fag og sektorer er til stede og udnyttes af 
alle involverede faggrupper. Herved kan der skabes en meningsfuld 
rehabilitering. Ikke kun for personen i rehabilitering, men også for 
de fagprofessionelle.
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Af Vibeke Sode, klinisk diætist, cand.scient. klinisk ernæring; 
Bell Møller, sygeplejerske, Center for Kræft og Sundhed Kø-
benhavn og Jette Vibe-Petersen, forhenværende centerchef, 
speciallæge i intern medicin 

Artiklen er en redigeret version af en artikel, der tidligere har været 

bragt i bladet ”Fagligt ajour” (april 2021).

Artiklen beskriver det tværfaglige samarbejde, som er relateret til 
ernæring hos borgere, der deltager i et kommunalt rehabiliterings-
forløb i forbindelse med behandling af kræftsygdom. 

Kræftrehabilitering
Københavns Kommune tilbyder i Center for Kræft og Sundhed 
København (CKSK) kræftrehabilitering til selvhjulpne borgere. Der 
blev i 2021 henvist 1336 borgere og hovedparten af de fremmødte 
henvises inden for de første tre måneder efter diagnosticering af 
deres kræftsygdom. Omtrent 30 % henvises med tilbagefald af tidli-
gere kræftsygdom, og heraf er en mindre andel i sen palliativ fase. 
Omkring halvdelen af borgerne har mindst én komorbiditet. 

Alle forløb tilrettelægges ud fra en individuel behovsafdækning 
med udgangspunkt i en ICF-baseret funktionsevnevurdering og 
patient rapporterede data (PRO). 
Henviste borgere spørges både ved indledende og opfølgende 
samtaler systematisk til bivirkninger og senfølger relateret til kost 
og ernæring.
Borgere med stort og/eller vedvarende utilsigtet vægttab eller 
andre betydelige gener relateret til kostindtag eller metabolisme, 
tilbydes individuel vejledning ved diætist. 
For beskrivelse af CKSK henvises til faktaboks 1.

BMI og vægtudvikling
For at beskrive borgernes rehabiliteringsbehov i forhold til ernæring 
er der i CKSK indsamlet data for ernæringsstatus for 848 borgere, 
der efter henvisning fra hospital eller almen praksis er fremmødt til 
minimum én kræftrehabiliterende indsats i perioden 1. jan. til 31. 
dec. 2018. 

Figur 1 og 2 viser BMI og oplyst vægtudvikling over de seneste seks 
måneder ved forløbsstart for borgere, der påbegyndte rehabilite-
ringsforløb i CKSK i 2018 (n=848).  

Selvom majoriteten af borgerne er normal- eller overvægtige, 
beskriver 28 % et vægttab på over 5 % allerede ved forløbsstart. 
Utilsigtet vægttab er trods normal- eller overvægt på linje med lavt 
BMI en uafhængig prædiktor for overlevelse ved kræftsygdom (1). 
Desværre viser opgørelser, at mange kræftpatienter ikke oplever, 
at deres behov for hjælp til ernæring bliver imødekommet i deres 
behandlingsforløb (2).

Svær overvægt øger risikoen for udvikling af flere kræftsygdomme, 
og utilsigtet vægtøgning har indflydelse på udvikling af komorbi-
ditet og mortalitet (3). Opgørelsen viser, at 11 % havde et BMI på 
≥30kg/m2 ved forløbsstart.

Praksis undervisning
Sygeplejersker og diætister samarbejder om to undervisningsforløb 
”Kogeskole” og ”Synk Let” om henholdsvis sunde kostvaner og 
kost med modificeret konsistens. Undervisningen er på begge hold 
baseret på korte, teoretiske oplæg, konkret og praktisk inspiration 
til hverdagsmåltider, madlavning, fælles spisning og socialt sam-
vær. Formen danner afsæt for erfaringsudveksling om hverdagsliv 
og sociale udfordringer relateret til måltider (4). De fleste borgere 
henvises til Kogeskole eller Synk Let i forlængelse af individuel 
vejledning ved diætist.

Figur 2. BMI ved forløbsstart for borgere, der påbegyndte rehabilite-
ringsforløb CKSK i 2018. Andel i procent (n=848) 

Figur 1. Vægtudvikling over de sidste seks måneder ved forløbsstart 
for borgere, der påbegyndte rehabiliteringsforløb i CKSK i 2018. 
Andel i procent (n=848) 

           ERNÆRING 
 - et tværfagligt indsatsområde

fokus
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Henvisning til diætist
I opgørelsen fra CKSK blev 289 
borgere, svarende til 34 % af 
borgere med påbegyndt reha-
biliteringsforløb henvist til en 
af centrets diætister. Typiske 
henvisningsårsager er utilsigtet 
vægttab, lavt BMI, påvirket 
GI funktion og/eller behov for 
viden om sunde kostvaner/re-
striktive diæter/kosttilskud ved 
kræftsygdom og behandling.

De hyppigste kræftdiagnoser 
hos disse borgere fremgår af 
tabel 1.

Henvisning til diætist udløser 
som minimum én personlig 
samtale mellem borger, diætist 
og evt. pårørende. Der foreta-
ges anamnese, hvor behand-
ling og bivirkninger, komorbidi-
tet, kostmæssige problemer og 
behov, måltidskultur, ressour-
cer og øvrige relevante vilkår 
for aktuelt kostindtag søges 
afdækket. Ernæringsvurderin-
gen danner grundlag for en 
eller flere ernæringsdiagnoser.
Komplekse sygdomsforløb 
med flere ernæringsdiagnoser 
indebærer hyppigt et tæt sam-
arbejde mellem sygeplejerske, 
diætist samt ergo- og fysio-
terapeuter. Ved psykosociale 
barrierer for kostindtag er der 
mulighed for samarbejde med 
socialrådgiver eller rådgiver fra 
Kræftens Bekæmpelse.

Se figur 3 for ernæringsdiag-
noser for borgere henvist til 
diætist. 
Som vist i figur 3 var den 
hyppigst forekommende 
ernæringsdiagnose ”utilsigtet 
vægttab” (45 %). De største 
procentvise vægttab sås hos 
borgere med kræft i hals og 
mundhule, lunger og fordøjel-
sesorganer.Figur 3. Hyppigste ernæringsdiagnoser for henviste til diætetisk vejledning og andel af bor-

gere med flere samtidige ernæringsdiagnoser opgjort i procent, samt andelen af henviste 
borgere med flere samtidige ernæringsdiagnoser (n=289)

Tabel 1. Kræftdiagnoser for borgere henvist til og opstartet rehabiliteringsforløb i CKSK 
i 2018 (n = 848) samt henviste til diætetisk vejledning (n = 289). Tabellen viser det antal bor-
gere, der er opstartet forløb, og henviste til diætist samt den procentvise andel i de enkelte 
diagnosegrupper, der har haft mindst én vejledning ved en diætist.
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Ernæringsrisiko
Alle borgere, der ved behovsafdækning screenes til at være i ernæ-
ringsrisiko i overensstemmelse med Nutritional Risk Screening (NRS) 
2002 tilbydes samtale med diætist, hvis de ikke følges af diætist på 
behandlende afdeling (5). 
144 borgere (17 % af 848) blev henvist til diætist på baggrund af 
ernæringsrisiko svarende til score ≥ 3 NRS 2002 (5). Som vist i tabel 
2 havde 19 % af borgerne tre eller fire af følgende ernærings-
diagnoser, som diætbehandlingen tog afsæt i: Utilsigtet vægttab, 
undervægt, insufficient kostindtag - hyppigt forværret af ændret 
GI-funktion og/eller synkeproblemer/fejlsynkning. 

Undervægt blev beskrevet hos 15% af de borgere, der blev henvist 
til diætist. Undervægt dækker her over en samlet vurdering af bor-
gerens almentilstand med afsæt i BMI < 20,5 kg/m2, funktionstab, 
betydelig sygdomsbyrde, alder og polyfarmaci. 7 % havde BMI<18,5 
kg/m2.
Ved ernæringsrisiko rapporterer borgerne hyppigst følgende bivirk-
ninger/senfølger til sygdom og behandling: Madlede og manglende 
appetit, smerter, træthed, smagsforandringer, synkebesvær/mund-
gener/mundtørhed, diarre og forstoppelse. 

Tværfaglige indsatser ved ernæringsrisiko
I kommunal rehabilitering er det oftest sygeplejerskens opgave at 
navigere i borgerens sygdoms- og behandlingsforløb og varetage 
samtaler om psykosociale udfordringer som ændrede familiemøn-
stre, forandret identitet etc. Sygeplejersken er desuden bindeled til 
egen læge, behandlende afdeling og visitationen.
De fleste sygeplejersker i rehabiliterende enheder varetager enkle 
vejledninger i forhold til sufficient kostindtag og vurderer behov for 
supplerende ernæring via ernæringsdrikke, sondeernæring mv. Hvis 
ikke sygeplejerskens kompetencer kan dække borgerens vejled-
ningsbehov, bør der henvises til diætist. 
Diætister i kommunal rehabilitering kan desuden være nyttige sam-
arbejdspartner for regionalt ansat diætister i forhold til hverdags-
nær opfølgning på diætbehandling og diætplan iværksat under 
indlæggelse.
I rehabilitering tilbydes ernæringsbehandling samtidig med indi-
viduelt tilpasset fysisk træning ved fysioterapeut og/eller træning 
på hold. Fysisk aktivitet dæmper inflammation, fremmer appetit 
og er en forudsætning for at øge muskelmasse og funktionsniveau 
(6).  Mange beskriver desuden hvordan træningen på hold lindrer 
oplevelsen af social isolation ved svær sygdomsbelastning.

Ved dysfagi er ergoterapeutens indsatser essentielle og består bl.a. 
af genoptræning af synkefunktion, vurdering af konsistensniveauer, 
vejledning i spisestillinger, mundpleje, energiforvaltning, udførelse 
af hverdagsaktiviteter mv. 

Ernæringsproblemer ved kræftrehabilitering
Opgørelsen fra CKSK viser variationen af de ernæringsproblemer, 
der er hos borgere, der deltager i kræftrehabilitering.

17 af de 848 borgere, der deltog i rehabilitering, blev vejledt af 
diætist på baggrund af ernæringsrisiko. Af disse havde 60 % flere 
samtidige ernæringsdiagnoser (se tabel 2).
 

Ernæringsrisiko med vægttab og/eller lavt BMI forekommer oftest 
samtidigt med andre problemstillinger i relation til livstruende 
sygdom og behandling, som hæmmer borgerens hverdags- og 
arbejdsliv. Der beskrives tab af uafhængighed, oplevelse af fiasko, 
hjælpeløshed, konflikter i familien om mad, social isolation og tan-
ker om døden (7). 

Hvis man først forholder sig til kræftpatienters ernæringsrisiko, når 
lavt BMI og dårlig almentilstand forhindrer behandling, kan skaden 
være uoprettelig og den ringe ernæringsstatus være selvstændig 
årsag til mortalitet (1). Der er derfor behov for ernæringsindsatser 
på alle stadier af kræftpatienters sygdomsforløb og for alle sund-
hedsfaglige kompetencer, hvis man skal i mål med rehabilitering af 
borgere i ernæringsrisiko (6,8).

Perspektivering
Risiko for underernæring og undervægt progredierer over tid ved 
kræftsygdom og behandling (1). Der er derfor behov for rettidige, 
systematiske og koordinerede indsatser med ernæringsscreening, 
ernæringsbehandling og rehabilitering kontinuerligt i patienternes 
kræftforløb. Indsatserne bør altid tilrettelægges i samarbejde med 
patient og pårørende med så høj grad af fleksibilitet som muligt. 

Kræftrehabilitering ved ernæringsrisiko kan afhængigt af behov 
omfatte en kombination af individuelle vejledninger ved sygeplejer-
ske og diætist, fysisk træning, ergoterapeutiske indsatser ved dys-
fagi og udfordringer i hverdagslivet, patientundervisning med prak-
tiske øvelser og erfaringsudveksling mv. Desuden er det essentielt, 
at der etableres et systematisk samarbejde mellem det kommunale 
rehabiliteringstilbud, egen læge, hjemmesygepleje, hjemmepleje, 
behandlende afdeling og evt. palliativt afsnit. 

Vores muligheder for at støtte borgerne og for at samarbejde på 
tværs af sektorer udvikles konstant med udfærdigelse af forløbspro-
grammer, forbedringsprojekter og nationale kliniske retningslinjer, 
og dette gælder også ernæringsområdet. Det er vigtigt, at vi alle 
samarbejder, for når primær og sekundær sektor samarbejder om 
det samlede patientforløb, er der gode chancer for at komme i mål 
til gavn for borgerne.

Tabel 2. Borgere i ernæringsrisiko (n=144) opgjort i forhold til antal 
samtidigt forekommende ernæringsdiagnoser.

Faktaboks 1. 
Hvad tilbyder CKSK?
Center for Kræft og Sundhed København (CKSK) er et samarbejde 
mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Centret 
tilbyder rehabilitering til borgere, der har eller har haft kræft, samt 
rådgivning og støtte til alle, der er berørt af kræft.  
Københavns Kommune tilbyder rehabilitering til alle københavnere 
diagnosticeret med kræft og henvist af behandlende afdeling eller 
praktiserende læge. Det kommunale tilbud omhandler samtaler 
med kontaktperson, fysisk aktivitet, patientundervisning, kostvejled-
ning, individuelle vejledninger og instruktioner, foredrag, socialråd-
givning og støtte ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  

Kræftens Bekæmpelse tilbyder rådgivning til patienter, pårørende 
og efterladte uanset bopælskommune. Det drejer sig om individu-
elle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, forskellige former for 
samtalegrupper og foredrag. 
 
Det samlede tilbud i centret varetages af godt 40 medarbejdere: 
Kontaktpersoner (sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
diætister), socialrådgivere, psykologer, psykoterapeut samt akade-
mikere og administrativt personale.  

Læs mere på www.kraeft.kk.dk 
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74-årig kvinde (Vera) med dissemineret underlivskræft henvises på 
baggrund af madlede, nedsat kostindtag, smagsforandringer, utilsigtet 
vægttab på 15 % og BMI 24 kg/m2. Hun er træt, afkræftet og ulykkelig. 
Møder med ægtefælle Jørgen og datter Birgitte fra tidligere ægteskab. 
Vera har stået for det praktiske i hjemmet, herunder madlavning, samt 
været igangsætter af sociale aktiviteter. Hun oplever nu, at livet er gået 
i stå.

Jørgen vil gerne hjælpe alt det, han kan. Han laver mad hver dag, men 
har svært ved at tilberede andre retter end stegt kød med kartofler og 
sovs. Det er svært for Vera at være hjemme, når huset lugter af mad. 
Birgitte er stærkt bekymret og frustreret over Jørgens mangler i forhold 
til at hjælpe hendes mor med at spise tilstrækkeligt. 

Rehabiliteringsindsatser: 
Diætbehandling, sygeplejerske samtaler samt fysisk træning på hold. 

Samtaler med diætist:
Vera får noteret ernæringsdiagnoserne: Utilsigtet vægttab og insufficient 
kostindtag.
Vejledningen tager udgangspunkt i den ændrede rollefordeling i ægte-
skabet og forandringerne i måltidets betydning for samvær og nærvær. 
Parret vejledes i valg af enkle retter og næringsrige drikkevarer ved 
madlede og smagsforandringer med konkrete forslag til mad og tilbered-
ningsmetoder, som Jørgen kan overskue.

Samtaler med sygeplejerske:
Familien har samtaler med sygeplejerske om madens betydning ved svær 
sygdom og måltidet som konfliktzone. Der undersøges muligheder for 
andre fælles aktiviteter end måltider.  Birgitte har individuelle samtaler 
med sygeplejerske for at få ro på sin bekymring for sin mor. Sygeplejerske 
kontakter hjemmepleje mhp. hjælp til måltider i hjemmet.

Fysisk træning:
Deltagelse i fysisk træning på hold to gange pr. uge for borgere med 
nedsat funktionsniveau. 

Effekt:
• Vera formår at øge sit kostindtag, øge sin vægt med to kg. Beskriver 

forbedret livskvalitet og funktionsniveau og kan nu gå små ture og 
klare lettere rengøring i hjemmet

• Jørgen formår at støtte Vera i hverdagen med enkle måltider og 
fælles aktiviteter

• Parret kører ture til skov og strand, tager i sommerhus og genoptager 
fælles interesser

• Birgitte beskriver mere ro i forhold til bekymring for sin mor
• Veras sygdom forværres efterhånden og forløbet overgår til palliativt 

afsnit 

44-årig mand (Peter) henvises mhp. genoptræning af synkefunktion og 
rehabilitering efter kirurgisk behandling af tonsilcancer med resektion af 
begge tonsiller. Er i kurativ behandling med kombineret kemo- og stråle-
terapi.

Peter er for nyligt blevet skilt og er aktuelt ved at finde sig til rette i rollen 
som delefar til to børn i skolealderen. Han er sygemeldt fra krævende 
stilling med korte deadlines og stort personaleansvar. Har begrænset 
netværk i form af familie og venner.

Peter er i akut krise. Er smerteforpint, har kvalme, smagsforandringer, 
smerter ved kostindtag og har vedvarende vægttab – ved henvisning 
7 % og et BMI på 23 kg/m2. Han er udmattet, sover dårligt og magter 
ikke omsorg for sine børn. Dette forstærker hans ensomhedsfølelse og 
oplevelse af svigt primært over for børnene, men også over for hans 
arbejdsplads.

Kort tid efter henvisning indlægges Peter akut pga. dehydrering. Får 
anlagt ernæringssonde, der bremser vægttab. Han følges af diætist på be-
handlende afdeling, indtil strålebehandling er afsluttet, hvorefter sonden 
seponeres og diætbehandling overgår til kommunal rehabilitering. Peter 
har efter seponering af sonden vedvarende gener med træthed, massiv 
mundtørhed og smagsforandringer. 

Rehabiliteringsindsatser: 
Diætbehandling, samtaler med ergoterapeut, sygeplejerskesamtaler, 
fysisk træning på hold samt coaching ved socialrådgiver. 
 
Samtaler med diætist: 
Peter har flere samtaler med diætist - først om overgang fra sondeernæ-
ring til kost med modificeret konsistens, senere om enkle retter til små-
børnsfamilier justeret i forhold til konsistens og smag. Peter får noteret 
ernæringsdiagnoserne: utilsigtet vægttab, insufficient kostindtag, synke-
besvær.

Vejledning ved ergoterapeut:
Peter instrueres i øvelser målrettet synkefunktion og vejledes i mundpleje. 

Samtaler med sygeplejerske: 
Fokus er i første omgang på familieliv i forhold til børn, siden om udfor-
dringer i forhold til intimitet som single med forandret body image og 
identitet. 

Fysisk træning:
Deltagelse i funktionel træning på hold to gange om ugen i fire mdr.

Samtaler med socialrådgiver:
Coaching ved socialrådgiver med henblik på gradvis genoptagelse af 
jobfunktion og grænsesætning i forhold til arbejdspres. 

Effekt:
• Peters rehabiliteringsforløb afsluttes efter knapt et år - er tilbage på 

arbejde på nedsat tid 
• Hans vægt er stabiliseret, og han har genvundet sin fysiske styrke. Har 

forsat lidt gener med mundtørhed, men kan spise det meste, fraset 
hele kødstykker og retter med meget salt, stærke krydderier og/eller 
meget syre

• Har fået god rytme på hjemmefronten i forhold til indkøb og madlav-
ning, hvor børnene er begyndt at hjælpe lidt til

• Savner en kæreste, men har en forventning om, at det nok skal 
komme

• Spiller fodbold i parken og cykeltræner de uger, han ikke har sine 
børn

Case 2

Case 1
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Af Anne W. Ravn, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital. 

Yderligere informationer kan fås hos Tina Hansen, senior-
forsker, ph.d., ergoterapeut, cand.san. i ergoterapi, Fysio- og 
Ergoterapeutisk afdeling, Hvidovre Hospital.
Kontakt: tina.hansen.18@regionh.dk.

Seniorforsker og ergoterapeut Tina Hansen er lige nu op-
taget af at måle og træne mund- og svælgmuskulatur hos 
i alt 15 ældre borgere. Hun vurderer, at mange af dem 
er påført sarkopenisk dysfagi af sundhedssystemet, og 
disse borgere er ikke alene med diagnosen. En hel gruppe 
borgere mangler dels at få stillet diagnosen og dels at 
få muligheden for at blive genoptrænet og generhverve 
muskelstyrke og funktion i mund og svælg. Synkebesvær 
pga. sarkopeni hos ældre er hyppig og medfører negative 
sundhedsmæssige, psykologiske og sociale konsekvenser. 

Sarkopenisk dysfagi, der er nedsat synkefunktion uden 
åbenlyse grunde udover tab af muskelmasse- og funktion, 
er et aktuelt og fremtidigt folkesundhedsproblem, hvilket 
er incitamentet for Tina Hansens forskningsprojekt, der 
har til formål at udvikle og evaluere en indsats på om-
rådet. For at minimere inaktivitetsbetinget sarkopeni 
påbegyndes indsatsen under indlæggelse og fortsættes i 
kommunal genoptræning. 
Projektets resultater skal benyttes til at optimere indsat-
sen for personer med sarkopenisk dysfagi. Læs intervie-
wet med Tina Hansen her. 

En normal person synker ca. 600 gange i løbet af et døgn, heraf 50 
gange under søvn. Aldersbetingede forandringer i mund og svælg 
med tab af muskelkraft og funktion, såkaldt primær sarkopeni, 
mærker de fleste ældre ikke synderligt til, når de ellers er raske og 
fysisk aktive. Men sygdom, inaktivitet og fejlernæring kan skubbe 
til udvikling af sekundær sarkopenisk dysfagi, som samfundsøko-
nomisk er en bekostelig diagnose, og for borgeren betyder det 
væsentligt reduceret livskvalitet og øget morbiditet og mortalitet. 
Synkebesvær forværrer både helbredelse og rehabilitering pga. 
øget tid til pleje, mere komplicerede plejetiltag, forringet livskvalitet 
og personlig lidelse for den, der rammes. 

Sarkopenisk dysfagi er nedsat synkefunktion uden åbenlyse grunde. 
Sarkopenisk dysfagi diagnosticeres via en valideret algoritme (se 
figur 1), hvor alder har en betydning såvel som tegn på helkropssar-
kopeni, bl.a. målt ved håndgrebsstyrke og bioimpendans. Algo-
ritmen bruges ikke aktivt og systematisk i Danmark til at opspore 
borgere med sarkopenisk dysfagi (SD), men Tina Hansen vurderer, 
at det kommer. I Japan er SD et stort tema, bl.a. fordi japanerne 
har indset, at det er meget dyrt med høj incidens af lungebetændel-
se, som ofte er en af konsekvenserne af SD. 

Figur 1. Diagnosticering af sarkopenisk dysfagi via valideret algoritme
Mori, T., Fujishima, I., Wakabayashi, H., Oshima, F., Itoda, M., Kunieda, 
K. & Ogawa, S. (2017). Development, reliability, and validity of a diag-
nostic algorithm for sarcopenic dysphagia. JCSM Clinical Reports, 2(2), 

1-10 (oversat efter Mori et al (2007).

Ældre borgere med dysfagi er alt i alt samfundsøkonomisk lidt over 
30% dyrere end andre ældre, fordi dysfagi kan medføre fejlernæ-
ring, underernæring, dehydrering, aspiration, lungebetændelse, tab 
af funktionsevne, reduceret livskvalitet, social isolation, øget sygelig-
hed og indlæggelser/genindlæggelser samt øget dødelighed. 

Årsager til SD
Sekundær SD kan blive induceret af tre hovedårsager, som til dels 
påføres den ældre af sundhedssystemet.

SYGDOM: Underliggende Inflammatorisk sygdom hvor proinflam-
matoriske cytokiner nedbryder vævet, f.eks. influenza, lungebe-
tændelse eller en urinvejsinfektion. Når den ældre ligger passivt 
i sengen og gradvist mister muskelstyrke, også i mund og svælg, 
udvikles over tid SD. 

INAKTIVITET: Når en person er sengeliggende, synker man markant 
færre gange, end når man er oppegående og i gang. Ordineres 
borgeren tilmed modificeret kost, fordi kræfterne er sparsomme, 
vedligeholdes muskulaturen i mund og svælg ikke tilstrækkeligt. 

ERNÆRING: Fejlernæring pga. mangelfuld tilførsel af både ma-
kro- og mikronæringsstoffer, så borgeren mangler bl.a. protein 
og vitamin D, kan medføre reduktion i muskelkraft med tab af 
funktionsevne, øget sygelighed, indlæggelser/genindlæggelser og 
øget dødelighed.

Håndgrebsstyrke (HS) 
og ganghastighed (GH)

Generel muskelmasse 
(Calf Circumference, 
DEXA scanning eller 
bioimpedansmåling) 

Synkefunktion

Synkefunktionens 
muskelstyrke

Sandsynlig sarkopenisk dysfagiMulig sarkopenisk dysfagi

Ikke sarkopenisk dysfagi
Åbenlys sygdomsårsag 

relateret til dysfagi

Lav HS og/eller lav GH

Ikke nedsat

Ikke nedsat

Ikke nedsat

Ja

Ikke lav eller ikke undersøgt Lav (< 20 KP)

Lav

Nedsat synkeeffektivitet og/eller sikkerhed

Nej

Ikke sarkopenisk dysfagi

Muskulatur i mund og svælg skal også genoptrænes
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En tikkende bombe 
Tina Hansen vurderer, at der ligger en tikkende bombe i primær og 
sekundær sektor, fordi dysfagi i bred forstand i forvejen er under-
diagnosticeret. ”På hospitalerne bør patienter med dysfagi syste-
matisk opspores, så de kan tilbydes mad med den rette konsistens 
og få spist sufficient, men det gøres ikke – og derudover er der alle 
disse ældre, som diagnosticeres med f.eks. en urinvejsinfektion, 
uden at man sætter ind overfor, at de ofte over længere tid har 
været inaktive og spist mangelfuldt. Ubehandlede symptomer in-
tensiveres ofte med tiden. Derfor har jeg udarbejdet en vejledning 
til systematisk opsporing af mennesker med SD, for det er i høj grad 
den population, jeg er optaget af.” Vejledningen hedder ”Dysfagi, 
tværfaglig opsporing og håndtering af indlagte patienter (voksne, 
18 år eller ældre)” og kan findes på VIP-linket https://vip.regionh.
dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html (kræver adgang). 

Undersøgelse og behandling af borgere med dysfagi og aktivitets-
problemer i forbindelse med at synke-spise-drikke er i de seneste 
årtier blevet et ergoterapeutisk praksis- og specialistfelt i Danmark. 
Tina Hansen vurderer, at både kliniske diætister og ergoterapeuter 
spiller en stor rolle, når det gælder styrkelse og træning af mund og 
svælg, så borgeren kan hjælpes til en hverdag, der er så selvstændig 
og meningsfuld som muligt. Tina Hansen ser, at opmærksomheden 
og den faglige indsats på dysfagi med fordel kan styrkes gennem 
tværfaglig videndeling og kompetenceudvikling.

Støtte og vejledning virker
Både hos indlagte personer og borgere (p/b) i kommunalt regi 
gælder, at træning vil øge styrken i mund og svælg, men holdes 
træningen ikke vedlige, svækkes funktionerne igen. ”Mennesket 
er et aktivt væsen, så er det oplagt at inddrage aktivitet og styrke 
svækkede områder i kroppen med træning. Allerede i min ph.d. 
i 2008 blev jeg optaget af, hvordan vi kan styrke patienternes 
træning under måltidet. Når personer med dysfagi får støtte og 
vejledning af en fagprofessionel, tør de pludselig spise noget af det, 
de tidligere har haft svært ved at spise, tygge og synke. P/b bryder 
sig selvfølgelig ikke om babymad; det føles uværdigt at spise. Det 
satte mig i gang med at tænke på, hvad madens tekstur betyder 
for synkefunktionen, fysisk og ikke mindst psykologisk. Følelsen af 
autonomi, når man skal spise, samtidig med en følelse af kapacitet 
og mestring, er afgørende for den gode oplevelse. Og så er der det 
relationelle forhold til den person, de træner med – der skal opbyg-
ges tillid. Jeg er optaget af, at vi som terapeuter støtter p/b med 
afsæt i en klientcentreret målsætning, hvor vi inddrager personen 
i valg af konsistens, og at vi anerkender, når hun/han er bange. Så 
opnår vi det, jeg kalder self compliance.”

Formålet med Tina Hansens forskning er at udvikle metoder og 
redskaber til at klargøre og beskrive, hvordan sundhedsvæsenet 
kan forebygge og genoptræne p/b med dysfagi. ”Mine data er 
indsamlet over mange år i hospitalsvæsenet og i kommuner. Ved 
at analysere data har jeg identificeret dysfagiproblemstillinger, som 

det ellers næsten kun er Japan, der er optaget af. Rent forsknings-
mæssigt er jeg nu ved at undersøge betydningen af, hvordan jeg 
som terapeut støtter personer med dysfagi i at træne sig til at 
komme op på et sværere madniveau. Tryghed er alfa og omega. 
Som forsker kan jeg anvende mere tid med patienten/borgeren, 
end vi som fagprofessionelle kan i det daglige. Det giver mig mange 
aha-oplevelser og indsigter.”

Tina Hansen forklarer, at over tid, når hun og borgerne har sam-
arbejdet om at tage nogle trin op af sværhedsstigen, spørger hun 
p/b, hvor bekymrede de var for at få noget i den gale hals. Det 
positive er, at personerne med dysfagi går op i sværhedsgrad, men 
bliver mindre bekymrede. Tina Hansen formoder, at det faktum, at 
de opbygger en relation til hende, giver tryghed i spisetrænings-
situationen.

Det er for tidligt at konkludere på de foreløbige resultater, men 
umiddelbart er det Tina Hansens indryk, at det giver god mening at 
træne, som hun har skitseret i forskningsprotokollen, fordi trænin-
gen netop relaterer tæt til praksis, hvor ergoterapeuten undersøger 
for dysfagi og derefter vurderer behov for løbende ændring af 
konsistensen, efterhånden som træningsindsatsen bærer frugt. 

Jo tykkere er ikke jo bedre
Den niveaumæssige træning starter typisk med bevidst og skærpet 
opmærksomhed omkring det at synke mundvandet. ”Prøv at synke 
eftertrykkeligt, ”hårdt” om du vil. Det genererer kraft, og jo mere 
kraft, jo flere og større muskelfibre opbygges, og muskelkraften 
øges derved gradvist. Efterhånden som borgeren træner med 
tykkere og tykkere væskekonsistens, jo større krav til muskelkapaci-
teten og funktionen. Og det er her, vi skal passe på, for alt for ofte 
stopper vi ved fortykket væske eller cremet konsistens som yoghurt 
eller sætter måske ind med gratinkonsistens, men det kan blive en 
sovepude, for personen med dysfagi skal udfordres, og det skal 
gøres på den rigtige måde. Det kræver tid for begge parter, og den 
tid er der mange steder ikke i dag. Jo tykkere konsistens jo bedre 
er heller ikke bare vejen frem, for moderat fortykket mad øger 
risikoen for, at der ligger rester i munden, som tungen og andre 
funktioner ikke er trænet til at stille noget op med – og det kan 
selvsagt blive farligt. Når p/b skal op i niveau, f.eks. til gratinkost 
eller blød kost, så skal det heller ikke bare gøres ved at blende alle 
grøntsager. Det er ofte meget bedre at tage en eller to grøntsager 
fra og spisetræne med dem. Det, vi øver, når jeg er hos p/b, tager 
p/b efterfølgende med ind i sine egne måltider. På den måde får 
p/b trænet, også når jeg ikke er sammen med dem.”

Studiet er et feasibility studie hen over sektorgrænser, dog har 
Covid-19-pandemien forsinket dette studie. Mange aftaler har 
måttet aflyses, og mange borgere har takket nej til at deltage, så 
Tina Hansen fortæller, at hun derfor også må anvende 2022 til at 
samle data. 

Muskulatur i mund og svælg skal også genoptrænes
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Tina Hansens forskningsprojekt 

Styrketræning af mund- og svælgfunktioner til ældre med sar-
kopenisk dysfagi (P-2020-1-06) 

Baggrund: Sarkopenisk dysfagi (synkebesvær pga. sarkopeni) hos 
ældre er hyppig og medfører negative sundhedsmæssige, psyko-
logiske og sociale konsekvenser. Sarkopenisk dysfagi er et aktuelt 
og fremtidigt folkesundhedsproblem forbundet med høje udgifter. 
Derfor har vi påbegyndt et forskningsprojekt med at udvikle og 
evaluere en indsats til at styrke og forbedre synkefunktionen (AKT-
synk programmet). For at minimere inaktivitetsbetinget sarkopeni 
påbegyndes indsatsen under indlæggelse og fortsættes i kommunal 
genoptræning. 

Formål: Formålet er at afprøve AKT-synk programmets gennemfør-
lighed ift. indsatsacceptabilitet hos ældre medicinske patienter med 
sarkopenisk dysfagi samt ift. determinanter for implementering i 
sædvanlig ergoterapi under indlæggelse og efter udskrivelse. 

Design og setting: Design er et casestudie på 12 måneder med 15 
patienter på Hvidovre Hospital, der fortsætter genoptræning i fire 
kommuner. Der indsamles data på en række kvantitative og kvali-
tative gennemførlighedsmål samt effektmål relateret til synkefunk-
tionen. 

Perspektivering: Projektets resultater benyttes til at optimere 
indsatsen hvis behov samt til at udvikle strategier til at maksimere 
implementering som forudsætning for en fremtidig effektevalue-
ring (RCT). 

Projektet støttes af Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling, Hvidovre 
Hospital samt med donationer fra Lizzi og Mogens Staal Fonden, 
Axel Muusfeldts Fond, Helsefonden og Tværspuljen. Ingen af støtte-
giverne har indflydelse på projektets tilrettelæggelse, resultater og 
deres fortolkning.

Læs mere her: 

• https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Fagli-
ge_selskaber/EFS_Dysfagi/anbefalinger_dysfagi_2019.pdf

• European Society for Swallowing Disorders http://www.
myessd.org/ 

• Sundhedsstyrelsen. ”National klinisk retningslinje for øvre 
dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser: Sund-
hedsstyrelsen, Versionsdato: 17.12.2015/opdateres 2018 uden 
ændringer. Tilgængelig på: https://sundhedssty- relsen.dk/da/
udgivelser/2015/nkr-synkebesvaer 

• Hansen, T., Thomassen, J. D., Jensen, L. E., Irgens, M. R., & 
Kjaersgaard, A. Development of an Intervention for Improving 
Ingestion in Elders with Oropharyngeal Dysphagia. Physical & 
Occupational Therapy In Geriatrics, (2020). 39(1), 70-95.

• Westmark S, Melgaard D, Rethmeier LO, Ehlers LH. The cost of 
dysphagia in geriatric patients. Clinicoecon Outcomes Res. 2018 
Jun 6;10:321-326. 

• Shimizu A, Fujishima I, Maeda K, Murotani K, Ohno T, Nomoto 
A, Nagami S, Nagano A, Sato K, Ueshima J, Inoue T, Shi-
mizu M, Ishida Y, Kayashita J, Suenaga M, Mori N. Delayed 
Dysphagia May Be Sarcopenic Dysphagia in Patients After 
Stroke. J Am Med Dir Assoc. 2021 Dec;22(12):2527-2533.e1. 
doi: 10.1016/j.jamda.2021.07.013. Epub 2021 Aug 11. PMID: 
34389335.

• Wakabayashi H, Kishima M, Itoda M, Fujishima I, Kunieda K, 
Ohno T, Shigematsu T, Oshima F, Mori T, Ogawa N, Nishioka S, 
Yamada M, Ogawa S; Japanese Working Group on Sarcopenic 
Dysphagia. Diagnosis and Treatment of Sarcopenic Dyspha-
gia: A Scoping Review. Dysphagia. 2021 Jun;36(3):523-531. 
doi: 10.1007/s00455-021-10266-8. Epub 2021 Feb 23. PMID: 
33620563.
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Af Tine Rostgaard, professor ved Institut for Socialt arbejde, 
Stockholm Universitet og professor MSO ved Institut for Sam-
fund og Erhverv, Roskilde universitet

Danske kommuner har siden 2015 og jf. paragraf 83a i Serviceloven 
skullet vurdere, om det er relevant at tilbyde rehabilitering til ældre, 
der søger om hjemmehjælp. Formålet er at understøtte den ældre 
i så vidt muligt selv at løse hverdagsopgaver, herunder fortsat selv 
at kunne stå for at lave mad, og således understøtte den ældres 
ernæring i det daglige. 

Kært barn har mange navne, men ordningen kendes generelt som 
hverdagsrehabilitering inspireret af Fredericias model, som blev ind-
ført i 2007. Danmark er dog ikke ene om at have set ideen; faktisk 
var Fredericia stærkt inspireret af den svenske kommune Öster-
sund, hvor man allerede i 1990´erne havde indført rehabilitering. 
Rehabiliteringens nordiske rejse fortsatte sidenhen til Norge, hvor 
man med udgangspunkt i erfaringerne fra Danmark har indført 
ordningen i en række kommuner. Men også uden for Norden har 
man fået øje for fordelene ved rehabilitering. Ordningen er indført 
ved lovgivning i Storbritannien og anvendes derudover i Australien, 
Holland, New Zealand og USA. For at lære af de forskellige landes 
erfaringer med, hvorvidt rehabilitering virker og i så fald hvordan, 
etablerede jeg sammen med andre forskere i 2018 det internationa-
le forskernetværk ReAble (for mere information se https://reable.
auckland.ac.nz/). Vi er i netværket ved at lægge sidste hånd på 
en forskningsbaseret bog (Rostgaard, Tuntland og Parsons (red.), 
2022), og her er et indblik i vores hovedresultater: 

På tværs af landene er der en række fællesnævnere for rehabili-
teringsindsatsen: Den er intensiv og kortvarig med et holistisk og 
person-centreret sigte, udføres af et tværfagligt team som baserer 
indsatsen på de ældres egne mål og præferencer, og har til formål 
at reducere behovet for ældrepleje ved at understøtte, at den 
ældre selv kan udføre hverdagsaktiviteter.  
Det gælder således for alle lande, at der med flere ældre i samfun-
det ses et behov for at finde mere effektive løsninger på behovet 
for ældrepleje, men også for løsninger som i højere grad tager 
udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for den ældre selv. Der er med 
andre ord både økonomiske men også kulturelle årsager til, at 
rehabilitering anses som den rigtige indsats. Rehabilitering lægger 
sig også i lige linje ift. den gældende aldringsteori om aktiv aldring, 
som forudsætter at et aktivt og engageret ældreliv giver den bed-
ste livskvalitet. 

Rehabilitering tilbydes som oftest borgere, som bor i eget hjem, 
men som den amerikanske forskning viser, kan indsatsen også med 
fordel anvendes ved ældre borgere, som bor i plejebolig. Og der er 
f.eks. i Australien adskillige rehabiliteringsprogrammer, som speci-
fikt er rettet mod ældre med demens.   

Som oftest er der interesse for, at borgeren genvinder eller fast-
holder sin fysiske funktionsevne, men rehabilitering kan også rette 
sig mod f.eks. at føle sig tryg i hjemmet eller at opretholde sociale 
relationer. Vores resultater fra Danmark viser desuden, at rehabili-
tering kan have en positiv effekt for medarbejderne, der arbejder 
med rehabilitering, da de i højere grad oplever deres arbejde som 
meningsfuldt sammenlignet med medarbejdere, der arbejder med 
kompenserende hjemmehjælp. I samfund med flere ældre og færre 
yngre til at arbejde i ældreplejen kan rehabilitering derfor bidrage 
til at rekruttere og fastholde medarbejdere. 

En væsentlig faktor for et godt udbytte af rehabilitering er, at 
borgeren er motiveret for forandring, hvad end det handler om at 
ændre den fysiske indretning af hjemmet eller hverdagsrutiner. Her 
gælder, at forandringen skal tage udgangspunkt i, hvad der er vig-
tigt for borgeren. Der anvendes forskellige standardiserede værk-
tøjer til at indfange, hvad der er den ældres mål og præferencer, 
herunder COPM (Canadian Occupational Performance Measure) 
som bl.a. i Norge også kan anvendes til at måle, om borgerens egen 
opfattelse af sin performance i sine hverdagsaktiviteter ændrer sig 
over tid. Andre måder at måle udbyttet af rehabilitering på er ved 
at se, om borgerens helbredsrelaterede livskvalitet (EQ-5D) ændrer 
sig efter indsatsen. I England anvender man ASCOT-metoden (Adult 
Social Care Outcomes Toolkit) til at vurdere, om rehabilitering 
har en effekt for borgerens omsorgsbetingede livskvalitet. Denne 
metode ser på otte såkaldte livskvalitetsdomæner og har bl.a. fokus 
på, om borgeren oplever, at rehabilitering har givet bedre mulig-
heder for at få den rette mad og drikke - på de rette tidspunkter. 
For en gennemgang af ASCOT-metoden og analyse af ændringer 
i omsorgsbetinget livskvalitet blandt hjemmehjælpsmodtagere se 
Rostgaard, Matthiessen & Amilon, 2020. 

Men virker rehabilitering så? Oplever borgeren den forventede for-
andring i muligheden for selv at kunne udføre hverdagsaktiviteter, 
og sparer vi som samfund penge i forhold til at tilbyde traditionel 
og kompenserende hjemmehjælp? Vi kan desværre ikke sige et 
klart og rungende ja til dette. Den foreløbige evidens er mangel-
fuld, især hvis vi fortrinsvis ser på den kvantitative forskning og på 
deciderede randomiserede effektstudier. På den positive side er 
der i disse studier indikationer for, at de ældre selv vurderer at få 
bedre performance i hverdagsaktiviteter og derfor føler sig mere 
trygge ved selv at udføre disse. Der er også nogen indikation af en 
forbedring af borgernes livskvalitet. Men ofte er studierne gennem-
ført uden kontrolgrupper og med anvendelse af meget forskellige 
måder at måle effekt på. Effekterne måles også over for kort tid, 
f.eks. kun få måneder efter rehabiliteringsindsatsen er slut, og man 
ved derfor ikke om evt. resultater kan ses på den lange bane.  

Er det så billigere, ud fra et samfundsperspektiv, i forhold til at yde 
hjemmehjælp? Tidligere har danske studier peget på, at kommuner 
som tilbyder rehabilitering, bruger færre penge på hjemmehjælp, 
men uden at tage højde for, om det skyldes en ændret visitati-
onspraksis end en reel forbedring i de ældres funktionsevne. De 
mest solide studier fra England har dog påvist et fald i behovet for 
hjemmehjælpstimer og dermed, at borgerne efter rehabilitering i 
mindre grad har brug for hjemmehjælp. Her er det dog vigtigt også 
at se på opstartsudgifter og eventuel spill-over effekt ift. pres på 
sundhedsydelser, på familien, netværk og frivillige. 

Som vi også peger på i bogen, er det ligeledes vigtigt at erkende, 
at den gængse rehabiliteringstilgang tager filosofisk udgangspunkt 
i et menneskesyn, som værdisætter lineær udvikling, effektivitet 
og produktivitet, og dermed overser, at vi som mennesker ofte er 
komplekse og irrationelle. Men frem for alt at rehabiliteringstilgan-
gen ikke har fokus på at skabe balance mellem på den ene side at 
optimere den enkeltes hverdagskapacitet og på den anden side at 
acceptere de forfald og tab, som aldringen uundgåeligt byder på. I 
vores nuværende måde at tænke rehabilitering på har vi fokus på 
udvikling og forandring, men ikke på at give den enkelte mulighed 
for at tilpasse sig og finde ny mening og selvforståelse i en tilværel-
se med nedsat funktionsevne.      

DEN INTERNATIONALE ERFARING 
MED REHABILITERING I ÆLDREPLEJEN

fokus
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Af Luise Persson Kopp, NCP-projektleder, cand.scient.san., kli-
nisk diætist, lk@diaetist.dk

*NCP Nutriton Care Process
**PES [Problem (dvs. ernæringsdiagnose), Etiology (ætiologi/år-
sag), Signs and Symptoms (tegn og symptomer)]

Formålet med at stille en ernæringsdiagnose er at identificere og 
beskrive et specifikt ernæringsrelateret problem, som kan afhjælpes 
eller forbedres gennem behandling/ernæringsintervention udført 
af en ernæringsprofessionel. En ernæringsdiagnose (fx uregelmæs-
sigt kulhydratindtag) adskiller sig fra en medicinsk diagnose (fx 
diabetes) (1).

Det er vigtigt at anvende den standardiserede terminologi fra 
terminologilisten, som er organiseret i tre kategorier: Indtag, Klinisk 
tilstand, Adfærd og miljø, når der arbejdes med at stille en ernæ-
ringsdiagnose (P) (2). 

NCP terminologien er en standardiseret terminologi (controlled 
vocabulary) som komplementerer NCP, […] og er et værktøj, der 
standardiserer ernæringsrelateret kommunikation selv uden for 
sundhedsvæsenet, som kan tydeliggøre kvaliteten i behandlingen 
samt relaterede behandlingseffekter (s. 840, 3). Anvendelse af NCP 
terminologien sikrer et fælles sprog, som giver en nøjagtig og speci-
fik beskrivelse af den vejledning og behandling som ernæringspro-
fessionelle leverer. Et fælles sprog styrker professionen internt såvel 
som eksternt, og medvirker til genkendelighed (3).

I Diætisten nr. 161 fra 2019 har jeg skrevet om PES-redegørelsen, 
hvor jeg har redegjort for ernæringsproblem, årsag samt tegn og 
symptomer (4). Endvidere kan du læse mere i online eNCPT materi-
alet, særligt ”Snapshot NCP Trin 2: Ernæringsdiagnose”.

PES-redegørelsen beskriver problemet, hovedårsagen og de ud-
redningsfund, som danner grundlaget for ernæringsdiagnosen, og 
skrives som ”[Ernæringsdiagnose (P)] relateret til [ætiologi/årsag 
(E)] dokumenteret ved [tegn og symptomer (S)]” (1).

Data fra tegn og symptomer kan anvendes som indikatorer (ef-
fektmål), når disse præciseres i trin 4: ernæringsmonitorering- og 
evaluering. Læs mere om trin 4 i Diætisten nr. 152 fra 2018 (5). 

Det er muligt at anvende betegnelsen ”ernæringsproblem” i praksis, 
hvis der lokalt er retningslinjer som umuliggør anvendelse af termen 
”diagnose”. 

Årsagen (E) findes ved at spørge ”hvorfor”, hvor det er afgørende, 
at den primære årsag findes. Som udgangspunkt skal det være 
muligt at afhjælpe, forbedre eller fjerne årsagen gennem ernæ-
ringsinterventionen (1,6).

Der er i den engelske 2020 udgave af eNCPT udgivet en ”Ernærings-
diagnose årsags matrix”. Den kan findes online, hvor den er opdelt 
efter kategorier, ligeledes kan den downloades som PDF fil (7). 

I en af de kommende NCP klumme vil jeg forsøge at gå mere i 
dybden med årsagskategorierne. Jeg ved, at valg af årsag kan give 
de fleste diætister en del udfordringer, og derfor er dette værktøj 
utroligt lærerigt at arbejde med.

Gennem arbejdet med at formulere en tydelig og præcis PES-rede-
gørelse styrkes evnen til kritisk tænkning og faglig refleksion.

Når en PES-redegørelse formuleres, udvikles følgende færdigheder 
(8):
• Finde mønstre og relationer blandt data og mulige årsager
• Drage konklusioner
• Definere hvert problem enkeltvist og tydeligt
• Inkludere eller ekskludere specifikke ernæringsdiagnoser
• Identificere en årsag, samt hvilken årsagskategori denne tilhø-

rer, for hvert problem som bliver løst, reduceret eller håndteret 
gennem interventionen/erne

• Identificere tegn og symptomer der er målbare eller hvor æn-
dringerne kan registreres

• Prioritere de identificerede problemer

Diverse eNCPT materiale (login er nødvendigt)
Terminologiliste: https://ncpro.org/pubs/idnt-da/page-036 

Snapshot: https://ncpro.org/pubs/idnt-da/category-2 
Årsags matrix: https://ncpro.org/pubs/2020-encpt-en/page-046 

Få licens til eNCPT
Hvis du er medlem af Kost og Ernæringsforbundet, kan du få en 
gratis licens. Så får du adgang til terminologien og databasen med 
materialer. En licens koster normalt ca. 650 kr. om året. (Gå ind på: 
https://kost.dk/fakd/nutrition-care-process-ncp)
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Få de mentale værktøjer, enkle træningsprogrammer og kostråd, som 
gør drømmen om et sundt liv til virkelighed.

Hver eneste dag tager mange af os en beslutning om at leve sundere. Og selvom vi udmærket kender 
basisopskriften på et sundt liv, er der alt for mange faldgruber, som gør det uhyggeligt svært for os at 
ændre vaner i praksis. Det kræver nemlig de rigtige mentale redskaber at lave om på sig selv. I Sunde 
vaner med succes kommer OL-guldvinder Eskild Ebbesen og vægttabsekspert Henrik Duer med deres 
opskrift på, hvordan du kan lykkes med at blive sundere. De to træningsfysiologer har tilsammen mere 
end 40 års erfaring med at hjælpe danskere, der ønsker en sundere livsstil, og i denne bog afslører 
de, hvad der helt essentielt skal til – en gang for alle. I bogen luger de med hård hånd ud i alle de 
sundhedsmyter, der kan forføre og forvirre. I stedet sætter de fokus på at opbygge læserens overskud, 
motivation og mindset til at sætte sig de rigtige, realistiske mål – og få dem til at fungere i en travl 
hverdag. Bogen rummer også masser af ny, brugbar viden og enkle træningsprogrammer og kostråd, 
som absolut ikke kræver, at man laver om på alting i sit liv.
 
OM FORFATTERNE
Henrik Duer
Kandidat i idrætsfysiologi og kemi fra Københavns Universitet. Kendt som coach i tre sæsoner af TV3- 
programmet Ekstremt fed. Forfatter til flere bøger om vægttab, bl.a. bestselleren Kuren til varigt vægt-
tab. Har arbejdet med alt fra elitesportsfolk til meget overvægtige mennesker, men har i de seneste år 
primært hjulpet folk med sunde livsstilsændringer og vægttab.
 
Eskild Ebbesen
Kandidat i idrætsfysiologi fra Københavns Universitet og mangedobbelt OL-og VM-guldvinder på det 
legendariske ro-team ”Guldfireren”. Har siden 2001 arbejdet med sundhed, præstationsoptimering og 
eksekvering af eksisterende mål og strategier på landets arbejdspladser og er desuden en efterspurgt 
foredragsholder. Har tidligere forfattet bøgerne Træn som en vinder og Tænk som en vinder.

Ønsker du at anmelde én af de to nye bøger i Diætisten, så skriv til redaktør: 
Trine Klindt, tk@diaetist.dk. Bogen vil derefter blive sendt til dig.

SUNDE VANER MED SUCCES

NyE bøgEr

En debat- og inspirationsbog til forældre, pædagoger og sundhedspro-
fessionelle om, hvordan man kan tale mad og sundhed med børn – uden 
at skabe madmonstre og et usundt forhold til mad.
 
Det er blevet almindeligt og helt accepteret, at børn helt ned til vuggestuealderen får fortalt, hvad der 
sundt og usundt at spise, ja endda hvad der kan være farligt.
Den indlæring sker af forældre, pædagoger, lærere, sundhedsprofessionelle, tv-værter mv. og sker 
sikkert i bedste mening. Men hvad sker der, når et barn får at vide, at en fødevare eller bestemt mad 
er usundt? Tænker de pågældende på, hvad der sker inde i et barns hoved, når mad beskrives som 
usundt og farligt – og tror man kan dø af det? Man risikerer at udvikle madmonstre, unødige bekym-
ringer og i værste fald spiseforstyrrelser hos børn og unge.
Den problematik tager bogen ”Sådan taler du mad og sundhed med børn” op på flere måder.
For det første ved at diskutere det sundhedsmæssige stormvejr, som mad generelt befinder sig i.
For det andet ved at koble den måde vi italesætter mad og sundhed på over for børn med teorier om, 
hvordan børn og unge tænker, opfatter og reagerer på. Helt specifikt hvorfor det fx er specielt proble-
matisk at italesætte mad som usundt for et fem-årigt barn.
For det tredje diskuterer bogen, hvorfor det er umuligt at stemple bestemte fødevarer som enten 
sunde eller usunde.
Og for det fjerde indeholder bogen inspiration og forslag til, hvordan man konkret kan italesætte mad 
og sundhed for børn – uden at vække madmonstret – ligesom der er inspiration til, hvordan mad kan 
gøres til en leg, hvor nydelse og smag er i højsædet.
 
OM FORFATTEREN
Mogens Jepsen, født 1965.
Uddannet fysioterapeut og journalist fra Århus.
Har arbejdet som fysioterapeut på hospitaler, i ældreplejen, i socialpædagogikken og på Rudolf Steiner 
institutioner. Arbejder nu primært med kommunikation i HK Kommunal.
Far til tre børn samt har et barnebarn.

SÅDAN TALER DU MAD OG SUNDHED MED BØRN

Forfattere: Eskild Ebbesen og 
Henrik Duer
Forlag: Politikens Forlag
Udkom: 27. december 2021
Vejl. pris: 270 kr.
Omfang: 216 sider

Forfattere: Mogens Jepsen
Forlag: Forlaget Kahrius
Udkom: 1. december 2021
Vejl. pris: 150 kr.
Omfang: 89 sider
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Af Christian Bech Vagtholm, klinisk diætist, Rigshospitalets 
enhed for mad og drikke og stud.cand.scient i klinisk ernæring, 
Email: Cvagtholm@gmail.com og Line Malm, klinisk diætist, 
Amager og Hvidovre Hospital, Email: linemalm1008@gmail.com

Baggrund
Vægttab og tab af muskelmasse, bedre kendt som sarkopeni, er 
tæt forbundet med aldringen hos ældre mennesker og accele-
reres yderligere i forbindelse med indlæggelse og sengeleje (1). 
Sarkopeni er en tilstand med et progressivt tab af muskelmasse, 
som oftest ses med stigende alder, hvor det alderskorrigerede tab 
af muskelmasse, er svarende til 3-8% pr. årti efter 30-års-alderen. 
Med faldende muskelmasse observeres ligeledes et tilsvarende fald i 
muskelstyrke og dermed funktionsevne, som tilsammen bidrager til 
en øget risiko for fald, frakturer og mortalitet (1, 2). 
Utilstrækkelig ernæring og hertil et utilstrækkeligt proteinindtag er 
af afgørende betydning for relativt tidligere udvikling af sarkopeni. 
Kombineret med sygdom og indlæggelse hos den ældre generation 
vil dette accelerere både tabet af muskelmasse og nedsætte funk-
tionsevnen og dermed øge risikoen for genindlæggelser, nedsat 
appetit, øget prævalens af anorexi, samt nedsat livskvalitet (3, 4).  
Nedsat appetit og utilstrækkeligt indtag af protein og dermed også 
af essentielle aminosyrer kan derfor medføre et fald i muskelmasse 
og muskelstyrke og dermed resultere i et forværret og forlænget 
sygdomsforløb med potentielt øgede omkostninger for sundheds-
sektoren (4).

Et vigtigt redskab i kampen mod underernæring i hospitalsregi er 
brugen af ernæringspræparater, også kaldet ONS (Oral Nutritional 
Supplements). ESPEN guidelines for Nutrition and hydration in geria-

trics (5) fra 2019, anbefaler at alle ældre patienter efter udskrivelse 
bør tilbydes ONS med henblik på at optimere ernæringstilstanden, 
vægt og yderligere mindske risikoen for tab af funktionsevne efter 
udskrivelse (5). 

Med fokus på ernæringstilstanden hos den indlagte ældre har for-
målet med vores bacheloropgave derfor været at:
1. Undersøge forekomsten af ernæringsrisiko hos ældre over 65 

år, som blev udskrevet til genoptræning.
2. Undersøge i hvilken grad, der er fokus på den ernæringsmæs-

sige indsats til disse patienter med henblik på at optimere 
deres ernæringsstatus efter udskrivelse til genoptræningsplads. 
Vi indhentede derfor data for, hvorvidt patienterne tilbydes 
eksempelvis ONS i forbindelse med indlæggelsen og ved udskri-
velsen.

3. Undersøge forekomsten  af genindlæggelser samt mortalitets-
raten indenfor 30 dage efter udskrivelse. 

Metodeafsnit
Dette bachelorprojekt tager afsæt i et retrospektivt kohortestudie 
(GOP-OP) foretaget på Herlev Hospital. De kvantitative data er 
indhentet på to af Herlev Hospitals medicinske afdelinger, Geria-
trisk (106G) og Endokrinologisk (106E). Projektet havde til formål 

at undersøge forekomsten af ernæringsrisiko blandt geriatriske 
patienter, som blev udskrevet med en GOP (genoptræningsplan). 
Forekomsten af ernæringsrisiko blev vurderet ud fra screeningsred-
skabet NRS-2002. Derudover er der indsamlet data for højde, vægt, 
BMI, aktionsdiagnose, genindlæggelser efter 30 dage og mortalitet 
efter 30 dage i deltagernes patientjournaler. 
 
GOP-OP projektets inklusionskriterier omfattede at patienten blev 
udskrevet fra enten afdeling 106G eller 106E, samtidig med at 
patienten i forbindelse med indlæggelsen blev tilset af en fysiote-
rapeut og herefter vurderet til at modtage en GOP ved udskrivelse. 
Derudover forudsætter deltagelse i projektet, at patienten var 65 år 
eller ældre.
 
GOP-OP projektets eksklusionskriterier omfattede udskrevne patien-
ter med en gyldig GOP fra tidligere indlæggelse samt patienter, der 
udelukkende blev udskrevet med en ergoterapeutisk GOP. Yderli-
gere blev patienter, der på forhånd havde frabedt sig deltagelse i 
enhver form for forskningsprojekt i hospitalsregi, ikke vurderet.

Resultater og konklusion
På baggrund af de indhentede data indgik i alt 35 geriatriske 
patienter i studiet. Af disse 35 patienter var 29 kvinder og 6 mænd 
med en medianalder på 84 (82±86). Af de 35 patienter var der i 
alt 4 patienter, hvor data på ernæringsstatus ved indlæggelse ikke 
fremgik af patientjournalen.

På baggrund af de 31 patienter fandt studiet en ændring af patien-
ternes ernæringsstatus fra indlæggelse til udskrivelse. Ligeledes viste 
studiet en stigning i antal patienter i ernæringsrisiko ved udskrivelse 
sammenlignet med status ved indlæggelse. Af den indsamlede data 
observeres der et fald i BMI samt kropsvægt hos patienterne under 
indlæggelsesperioden. En sammenkobling af de vigtigste kvantitati-
ve data indhentet i projektet fremgår i tabel 1, 2 og 3. 

Data på genindlæggelser og mortalitet fremgår ikke af tabeller-
ne, men er indhentet fra deltagernes patientjournaler. Af de 31 
patienter blev 6 genindlagt indenfor 30 dage efter udskrivelsen. 
Herudover viste data, at der var 2 af 30 patienter, der døde inden-
for 30 dage og begge var screenet i ernæringsrisiko ved udskrivelse 
(screeningscore ≥ 3).

Perspektivering
Med udgangspunkt i bachelorprojektets resultater kan det antages, 
at et øget fokus på en gennemarbejdet ernæringsbehandling af 
ældre patienter formentlig vil føre til både færre genindlæggelser 
og samtidig øge forudsætningerne for gennemførsel af en genop-
træningsplan.  
En genoptræningsplan er i dag en indskrevet del af sundhedsloven, 
som gennem §84 sørger for, at alle patienter der via en sundheds-
faglig person vurderes egnet til en, får den tilbudt ved udskrivelsen 
(6). 

Forekomst af ernæringsrisiko og 
igangværende ernæringsindsatser til 
geriatriske patienter på Herlev Hospital 
der udskrives til genoptræning 

bachElor
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Der er dog ikke noget lovkrav i sundhedsloven, som sørger for lig-
nende behandling ift. ernæringsplejen, til de patienter, der i praksis 
bliver fundet i ernæringsrisiko enten under indlæggelsen og/
eller ved udskrivelsen. I 2021 kom et lignende borgerforslag, med 
henblik på at ændre dette. Det var et borgerforslag, som gennem 
lovgivning ville ændre den ernæringsmæssige håndtering i praksis, 
således at ernæringsplejen blev tilført den nuværende §5, og at 
ernæringsplejen i sundhedslovens kapitel 18 bliver tydeliggjort. Des-
uden at sundhedslovens kapitel 44, som i dag tydeliggør den hjælp 
borgeren skal tilbydes efter hospitalsindlæggelse, bør indeholde et 
krav om supplerende hjælp og håndtering til ernæringsplejen af de 
patienter, der ud fra en diætetisk vurdering, har behov for dette 
ved udskrivelse. Derudover at patienter, der grundet risikofaktorer 
som tygge- og synkeproblemer, dårlig tandstatus m.m., skal tilbydes 
ernæringspleje til afhjælpning af dårlig ernæringstilstand og vægt-
tab.  Borgerforslaget fik ikke noget opmærksomhed og blev derfor 
ikke bragt videre grundet manglende støtte. 

7 nøje udvalgte naturlige 
mælkesyrebakteriestammer 
Med D-vitamin, der bidrager til  
et normal immunforsvar 
Beskyttede mælkesyrebakterier,  
der når tarmene i live

Unik
KOMBINATION

Population, n (%) Mænd Kvinder Samlet

6 (17,2) 29 (82,8) 35 (100)

Population Mænd Kvinder Samlet

Alder, mv, (SD) 35 80,3 (4,27) 84,6 (6,79) 83,9 (6,9)

Vægt i kg v. Indlæggelse, mv, (SD)* 34 83,5 (11,2) 62,2 (15,07) 66 (16,5)

BMI v. Indlæggelse, mv, (SD)* 34 26,7 (2,7) 23,6 (5,1) 24,2 (4,8)

Vægt i kg v. Udskrivelse, mv, (SD)* 34 81,7 (10,6) 61,1 (14,9) 64,7 (16,2)

BMI v. Udskrivelse, mv, (SD)* 34 25,6 (2,6) 23,5 (5,1) 23,9 (4,8)

Kvinder Mænd Samlet population (%)

Indlæggelse, n, (%) 8 (32%) 4 (66,6%) 12 (38,7%)

Udskrivelse, n, (%) 10 (40%) 4 (66,6%) 14 (45,2%)

Procentvis stigning 8 0 6,5

Samlet

Recept på ONS ved udskrivelse, N (%) 3 (8,6)

Ernæringsplan ved udskrivelse 5 (16)

Tabel 2. Forekomst af ernæringsrisiko ved indlæggelse og udskrivelse

Forekomst af ernæringsmæssig risiko hos deltager i studiet (n = 31). Ernæringsrisikoen er vurde-
ret ud fra ernæringsscreeingsskemaet NRS - 2002, hvor den er defineret ved en samlet score ≥ 3.

Tabel 3. Ernæringsinterventioner til patienter ved udskrivelse (N=31)

Tabel 1. Basis karakteristika af studiepopulationen

*Middelværdi
Karakteristika af population, som indgik i studiet. Viser vægt og BMI på deltagere, både mænd 
og kvinder i studiet (n = 35). Manglende data ift. vægt og BMI ved både indlæggelse samt 
udskrivelse på kvinder (n = 1) og mænd (n = 0). Der indgår således data af ovennævnte på 34 
deltagere.
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Klinisk diætist, Center for Diabetes og 
Hjertesygdomme (CfDH) i Københavns 
Kommune. Diabetes.kk.dk 
Kontakt: A91W@kk.dk

CfDH beskæftiger ca. 45 medarbejdere; le-
delse, administration, drift, en udviklingsaf-
deling og sundhedsfagligt personale. Målet 
er at være et fyrtårn for rehabilitering. 
Københavnere med type 2-diabetes og/
eller hjertekarsygdom tilbydes et rehabilite-
ringsforløb hos os. Som noget nyt kommer 
der også forløb for borgere i høj risiko for 
at udvikle type 2-diabetes. Jeg har til dato 
kun borgere med hjertekarsygdom. Vi er 
ét hus men arbejder primært i diagnoseop-
delte teams bestående af sygeplejersker, 
fysioterapeuter, sundhedsformidlere og 
diætister – denne tværfaglighed er en gave. 
Vi kender hinanden godt og sparrer med 
hinanden til gavn for borgerne. 

Kl. 8:00: Dagen i dag begynder med to 
timers supervision med en ekstern psykolog 
for vores hjerteteam. I det kommende år 
er der planlagt seks af sådanne møder. Jeg 
har hele min karriere haft et stort ønske om 
supervision, så det er et privilegie at have 
denne mulighed. Psykologen spørger os 
alle, om vi har noget, som vi gerne vil have 
belyst, og der er altid flere emner at tage 
fat på. I dag er emnet bl.a. om borgere, der 
oftest er i krise, som verbalt angriber - eller 
upassende konfronterer - de andre delta-
gere på hold og personalet. Den eller de 
involverede parter udspørges af psykologen 
om handlingsforløbet, og emnet foldes 
ud, mens resten af gruppen fungerer som 
det reflekterende team. Vi er alle trænet i 
feedback-teknikker, og det er et krav, at vi 
løbende træner det med hinanden. Psyko-
logen kvalificerer dialogen og de værktøjer, 
vi fremover kan anvende. Det bliver nogle 
meget personlige og lærerige timer.

Kl. 10:30: har jeg en afklarende samtale, 
som er borgerens første møde med os. 
Samtalen har som mål at komme omkring 
”det hele menneske” og finde frem til det, 
som giver mening for borgeren at deltage 
i. Der er afsat ca. 60 minutter til samtalen. 
Borgeren har valgt, at samtalen foregår 
med fysisk fremmøde. Borgerne tilbydes 
også online-samtale, som vi begyndte på 
ifm corona.

Det er tale om en kvinde i 70’erne, som 
har fået foretaget en bypass for 3½ måned 
siden. Borgeren er i et delt forløb, hvilket 
vil sige, at hun bl.a. har trænet ca. seks 
uger på hospitalet. I 2002 fik hun indsat to 
stents, ophørte med at ryge og omlagde 
sine mad- og drikkevaner. 

Hendes bypassoperation var en planlagt 
operation, og hun købte selv et otte dages 
ophold på Diakonissen i forlængelse af ind-
læggelsen. Det gjorde hende tryg, og hun 
synes selv, at hun har klaret hele forløbet 
godt. Vi finder frem til, at hun primært har 
behov for træning, da hun pga. corona 
pandemien ikke længere går til seniortræ-
ning – det hører vi desværre også fra andre 
borgere. Kvinden vil muligvis også til diætist 
med henblik på vægtøgning, da hun har 
tabt 3-4 kg og har et BMI på 20. Hun mang-
ler ikke viden om ernæring, men hun har 
brug for støtte til adfærdsændring. Vægten 
har været stabil i to mdr., og vi taler kort 
om, hvilke fødevarer hun med fordel kan 
supplere sin kost med for at øge sin vægt. 

Vi er tre diætister i hjerteteamet, og under 
corona pandemiens begrænsninger udvikle-
de vi et gruppetilbud, vi kalder ”Små skridt 
til sundere madvaner”, som udelukkende 
har fokus på borgernes adfærd i forhold til 
bl.a. indkøb og måltider.  Det opstod som 
et behov, da vi ikke længere måtte tage 
borgerne med i køkkenet, hvor de fik in-
spiration til mere hjertesund hverdagsmad. 
Alle vores tilbud er beskrevet i et indsatska-
talog.

I dag bookes min borger kun til træning 
(2x1½ time/uge i seks uger), og vi følger op 
ved en forløbssamtale efter ca. fire uger. 
Får borgerne tilmeldt sig til for meget på en 
gang, risikerer vi, at de melder fra, da det 
bliver for overvældende. 

Til slut laver borgeren en 6-minutters gang-
test, som foretages ved start og -slut på 
træningsforløbet med henblik på at måle 
eventuel progression. Nogle gange er te-
sten foretaget på hospitalet ved trænings-
start, men det er den ikke i dette tilfælde. 
Min borger går rask til på trods af sin alder 
og begyndende åreforkalkning i benene. 
Jeg er hendes kontaktperson i rehabilite-
ringsforløbet, og det er mit ansvar, at hun 
kommer godt igennem.

Kl. 12:00: Jeg spiser frokost i en ½ time, 
og alle i huset prioriterer at spise samtidig, 
hvilket jeg altid ser frem til.

Bagefter dokumenterer jeg den afklarende 
samtale. Måden, vi gør det på, er beskrevet 
i en procedurebeskrivelse, som vi alle følger 
for hurtigt at kunne skabe et overblik over 
henvisningsårsag, øvrige diagnoser, hvilke 
tilbud borgeren har valgt, helbredstilstand 
fysisk og mentalt, sundhedsadfærd mv. 

Dernæst læser og besvarer jeg mails samt 
ringer en borger op, som skal bookes til en 
individuel samtale om sine mad- og mål-
tidsvaner. Jeg får også talt med en kollega 
om en borger, som vi begge har i forløb. 
Vi taler om, hvordan borgeren fungerer på 
træningsholdet, og om han virker glad og 
tilfreds. 

Kl. 13:30: har jeg en initial diætbehandling, 
hvor der er sat en time af til samtalen. 
Der er tale om en mand midt i tresser-
ne, som har nyopdaget atrieflimren og 
muskelgigt. I 2012 fik borgeren konstateret 
STEMI, hypertension, hyperkolesterolæmi 
og astma. Han vil gerne tabe sig og veje 
”noget med to cifre”, som han siger. Han 
vejer i dag 108 kg. Jeg spørger til, hvilken 
forskel det vil gøre for ham at veje mindre, 
og det besvarer han med, at han hele 
livet har haft elevatorvægt og har været 
på utallige slankekure. ”Har du opgivet?” 
er mit næste spørgsmål, og så rykker han 
lidt frem på stolen. Jeg anvender tavlen 
og skriver alle hans udsagn ned. Samtalen 
ender med, at han selv foreslår at fokusere 
på sine mellemmåltider frem til næste sam-
tale og vi laver nogle konkrete aftaler mht. 
fødevarevalg og mængder. Den strategi vil 
han afprøve i 14 dage, og vi aftaler også, 
at han undersøger den indre stemme, som 
ofte fortæller ham, ”at det er lige meget” 
at overspise søde sager. 

Min dag slutter med dokumentation af 
samtalen, telefonopkald, en kop kaffe med 
kollegaerne mens vi taler om vores borgere. 
Derefter forbereder jeg mig til min første 
borger i morgen, som er en ung mand med 
nyopdaget hjertesvigt.

Går hjem kl. 15:30.

LENE KROMANN-LARSEN

Min
 diætistdag
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Initiativmøde om Ernæring til patienter 
med senfølger efter kræftbehandling
Dato: 2. marts 2022
Sted: Aarhus Universitetshospital
Tilmelding: Ikke nødvendig, gratis 

Kursus: Ernæringsfaglig behandling af 
mennesker med svær overvægt
Dato: 22. marts 2022
Sted: Holmbladsgade 70, 1. sal, 2300 Kbh. S
Tilmelding: senest d. 22. februar på kost.dk
Pris: 595 kr. 

Kursus: Dialogisk kommunikation i diæt-
behandling og kostvejledning
Dato: 30. marts 2022
Sted: Århussalan, Skt. Knuds Torv 3, 1. sal, 8000 Århus C
Tilmelding: senest d. 21. marts på kost.dk
Pris: 595 kr. 

Kursus: Irritable Bowel Syndrome (IBS)og 
Low FODMAP Diet
Dato: 27. april, 19. maj og 16. juni 2022
Sted: Holmbladsgade 70, 1. sal, 2300 Kbh. S
Tilmelding: senest d. 21. marts på kost.dk
Pris 3.800 kr. (rabat for studerende)

DSKE Årsmøde 2022
Dato: 6. maj 2022
Sted: Hotel Marselis, Århus
Tilmelding: senest d. 4. april
Pris: 650 kr (medlemmer), 900 kr. (ikke medlemmer)

ONCA Conference Copenhagen 2022
(Optimal Nutritional Care for All) 
Dato: 16. og 17. maj 2022
Sted: København
Tilmelding: european-nutrition.org/events/copenha-
gen-conference-2022/

Folkemødet 2022
Dato: 16.-19. juni 2022
Sted: Allinge, Bornholm
Tilmelding: Ingen, gratis at deltage

ESPEN Congress 2022
Dato: 2.-6. september 2022
Sted: Wien, Østrig
Tilmelding åbner d. 28. januar

EFAD Congress 2022
Dato: 26.-30. oktober 2022
Sted: Virtuel
Tilmelding: efadcongress.com/register

HOLD DIG OGSÅ OPDATERET PÅ 
WWW.KOST.DK/FAKD
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’VIDSTE DU AT…’

Vidste du at...
2 mg JERN PÅ HVER TALLERKEN

De angivne mængder af næringsstoffer er beregnet ud fra Fødevaredatabanken Frida. Fødevarerne er rangeret efter stigende indhold af energi. Tallerkenerne 
ovenfor er alle 26 cm i diameter. Alt på tallerkenerne er spiseklart. K = Kulhydrat, F = Fedt og P = Protein i portionen på hver tallerken.  
*65 g stegt oksetykstegsbøf svarer til 95 g råt kød. **Næringsstoffer for kogte linser og hvide bønner er beregnet ud fra USDA. 

56 g PERSILLE

113 kJ = 27 kcal
K: 2 g   F: 1 g   P: 2 g

100 g GRØNKÅL

252 kJ = 60 kcal
K: 5 g   F: 1 g   P: 5 g

78 g KOGTE LINSER **

380 kJ = 90 kcal
K: 16 g   F: 0 g   P: 7 g

65 g STEGT OKSETYKSTEGSBØF *

490 kJ = 116 kcal
K: 0 g   F: 4 g   P: 21 g

22 g SESAMFRØ

549 kJ = 133 kcal
K: 1 g   F: 12 g   P: 4 g

250 g BLÅBÆR

548 kJ = 130 kcal
K: 26 g   F: 1 g   P: 2 g 

97 g KOGTE HVIDE BØNNER **

564 kJ = 135 kcal
K: 24 g   F: 0 g   P: 9 g

40 g KNÆKBRØD

626 kJ = 148 kcal
K: 24 g   F: 2 g   P: 5 g

194 g KOGTE KARTOFLER

632 kJ = 149 kcal
K: 31 g   F: 1 g   P: 4 g 

113 g ÆG (2 SMÅ ÆG)

644 kJ = 155 kcal
K: 1 g   F: 10 g   P: 14 g 

91 g FULDKORNS RUGBRØD

769 kJ = 182 kcal
K: 33 g   F: 2 g   P: 5 g 

33 g USALTEDE CASHEWNØDDER

826 kJ = 199 kcal
K: 10 g   F: 15 g   P: 5 g

83 g ROSINER

1172 kJ = 276 kcal
K: 62 g   F: 1 g   P: 3 g

900 g LAKS FRA OPDRÆT

8523 kJ = 2052 kcal
K: 0 g   F: 65 g   P: 142 g 

72 g HASSELNØDDER

2088 kJ = 506 kcal
K: 7 g   F: 44 g   P: 10 g 

VDA 2mg jern _16.indd   1VDA 2mg jern _16.indd   1 25-08-2021   10:35:1125-08-2021   10:35:11

Find opskrifter og inspiration på 
www.voresmad.dk

Jern i maden
Jern er et mikronæringsstof der har mange vigtige 
funktioner i kroppen. Det danner hæmoglobin 
som transporterer ilt fra lungerne og videre 
ud til vævet. Jern bidrager til at opretholde 
immunforsvaret og forebygger især træthed. 

Jern findes i vores mad som enten hæmjern eller 
non-hæmjern. Hæmjern fås mest fra animalske 
produkter som oksekød, leverpostej (lever), æg 
og fisk. Hæmjern er mest biotilgængeligt, da ca. 
25% heraf optages i kroppen. Non-hæmjern 
findes i grøntsager, korn og frugter. Optagelsen 
er påvirket af, hvad man i øvrigt spiser, og svinger 
derfor fra 2-20%. Det er derfor vigtigt at spise 
mange forskellige kilder til jern, især hvis du 
vælger at spise vegetarisk eller vegansk.

Hvis non-hæmjern fra fx grønkål indtages 
sammen med kød, fisk eller C-vitaminrige frugter 
eller grøntsager, øges optagelsen. Derimod 
reduceres optagelsen, hvis non -hæm jern indtages 
sammen med calcium fra fx mejeriprodukter. 
Derfor er det vigtigt at fordele sit mælkeindtag 
over alle dagens måltider, og ikke alene drikke 
den til aftensmaden, hvor jern  indholdet i maden 
oftest er højt.

Jernmangel og -behov
Får man ikke nok jern gennem maden, opstår 
risiko for at udvikle jernmangel. Jernmangel er den 
mangeltilstand som flest mennesker lider af på 
globalt plan.

Det gennemsnitlige indtag af jern er, ifølge 
Danskernes kostvaneundersøgelse* tilstrækkeligt 
for mange raske 18-75-årige borgere. Under-
søgelsen viser, at mænd får 13 mg og kvinder  
10 mg/dag.

Gennemsnitsanbefalingen for mænd og kvinder 
er 9 mg/dag, mens kvinder der menstruerer 
anbefales 15 mg/dag.** Af denne gruppe 
kvinder i den fertile alder, de 18-35-årige, 
angiver ca. 70% et utilstrækkeligt indtag af jern i 
kost vane  undersøgelsen. 

Andre målgrupper, der skal være særligt 
opmærksomme på at få tilstrækkeligt med jern 
i kosten, er spædbørn, teenagere og gravide. 
Behovet er større i disse faser af livet på grund  
af forøget vækst.

Kilder: 
* Danskernes Kostvaner 2011-2013  
** Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012
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Rettens indhold af næringsstoffer og jern er beregnet i Dankost på data fra Fødevaredatabanken Frida. 
Data på kogte kidney bønner er hentet fra USDA. 
* De tørrede bælgfrugter på tallerkenerne ovenfor er kogt efter anvisninger på poserne.  
Tørrede bælgfrugter skal altid være udblødt i vand og kogt for at neutralisere deres indhold af lektiner.

56 g persille buketter

100 g hel grønkål

56 g hakket persille

100 g hakket grønkål

4 g persille, et drys

Bliver til 140 g kogt grønkål 
pga. væskeoptag

SÅ MEGET FYLDER DET:

TØRREDE BÆLGFRUGTER OPTAGER MEGET VAND: *

Når bælgfrugter bliver udblødt og kogt, optages meget vand og vægten øges med ca. 2,5
dvs. indholdet af næringsstoffer pr. 100 g ændres, i forhold til det tørrede produkt.

36 g rå hvide bønner

31 g rå linser

97 g kogte hvide bønner

78 g kogte linser

HVOR KOMMER JERN FRA?

Lynstegte grøntsager med oksekød og perlespelt
Find opskriften på voresmad.dk

100 g hakket oksekød, rå vægt  
(5-10% fedt)
2,26 mg jern

63 g gulerødder
0,22 mg jern

50 g kogte  
kidneybønner
1,47 mg jern

63 g porrer
0,32 mg jern

I ALT 5,7 mg JERN

1987 kJ = 475 kcal

44 g perlespelt
1,1 mg jern

1 spsk mango-
chutney
0 mg jern

113 g spidskål
0,45 mg jern

Resten
0,06 mg jern
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’Vidste du at...’-serien er overskuelig, visuel formidling, udviklet til ernæringsprofessionelle af Afdeling for Ernæring i Landbrug & 
Fødevarer.
 
’Vidste du at...’: Jernmangel og -behov
Får man ikke nok jern gennem maden, opstår risiko for at udvikle jernmangel. Jernmangel er den mangeltilstand som flest mennesker 
lider af på globalt plan. Det gennemsnitlige indtag af jern er, ifølge Danskernes kostvaneundersøgelse* tilstrækkeligt for mange raske 
18-75-årige borgere. Undersøgelsen viser, at mænd får 13 mg og kvinder 10 mg/dag. Målgrupper der skal være særligt opmærksomme 
på at få tilstrækkeligt med jern i kosten, er spædbørn, teenagere og gravide. Behovet er større i disse faser af livet på grund af forøget 
vækst.

Bestil eller download gratis ’Vidste du at…’ serien og alle vores øvrige materialer på www.ernæringsfokus.dk – se under ’Vidste du 
at...’ og ’Materialer & links’.

Find opskrifter og inspiration på 
www.voresmad.dk

Jern i maden
Jern er et mikronæringsstof der har mange vigtige 
funktioner i kroppen. Det danner hæmoglobin 
som transporterer ilt fra lungerne og videre 
ud til vævet. Jern bidrager til at opretholde 
immunforsvaret og forebygger især træthed. 

Jern findes i vores mad som enten hæmjern eller 
non-hæmjern. Hæmjern fås mest fra animalske 
produkter som oksekød, leverpostej (lever), æg 
og fisk. Hæmjern er mest biotilgængeligt, da ca. 
25% heraf optages i kroppen. Non-hæmjern 
findes i grøntsager, korn og frugter. Optagelsen 
er påvirket af, hvad man i øvrigt spiser, og svinger 
derfor fra 2-20%. Det er derfor vigtigt at spise 
mange forskellige kilder til jern, især hvis du 
vælger at spise vegetarisk eller vegansk.

Hvis non-hæmjern fra fx grønkål indtages 
sammen med kød, fisk eller C-vitaminrige frugter 
eller grøntsager, øges optagelsen. Derimod 
reduceres optagelsen, hvis non -hæm jern indtages 
sammen med calcium fra fx mejeriprodukter. 
Derfor er det vigtigt at fordele sit mælkeindtag 
over alle dagens måltider, og ikke alene drikke 
den til aftensmaden, hvor jern  indholdet i maden 
oftest er højt.

Jernmangel og -behov
Får man ikke nok jern gennem maden, opstår 
risiko for at udvikle jernmangel. Jernmangel er den 
mangeltilstand som flest mennesker lider af på 
globalt plan.

Det gennemsnitlige indtag af jern er, ifølge 
Danskernes kostvaneundersøgelse* tilstrækkeligt 
for mange raske 18-75-årige borgere. Under-
søgelsen viser, at mænd får 13 mg og kvinder  
10 mg/dag.

Gennemsnitsanbefalingen for mænd og kvinder 
er 9 mg/dag, mens kvinder der menstruerer 
anbefales 15 mg/dag.** Af denne gruppe 
kvinder i den fertile alder, de 18-35-årige, 
angiver ca. 70% et utilstrækkeligt indtag af jern i 
kost vane  undersøgelsen. 

Andre målgrupper, der skal være særligt 
opmærksomme på at få tilstrækkeligt med jern 
i kosten, er spædbørn, teenagere og gravide. 
Behovet er større i disse faser af livet på grund  
af forøget vækst.

Kilder: 
* Danskernes Kostvaner 2011-2013  
** Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012
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Rettens indhold af næringsstoffer og jern er beregnet i Dankost på data fra Fødevaredatabanken Frida. 
Data på kogte kidney bønner er hentet fra USDA. 
* De tørrede bælgfrugter på tallerkenerne ovenfor er kogt efter anvisninger på poserne.  
Tørrede bælgfrugter skal altid være udblødt i vand og kogt for at neutralisere deres indhold af lektiner.

56 g persille buketter

100 g hel grønkål

56 g hakket persille

100 g hakket grønkål

4 g persille, et drys

Bliver til 140 g kogt grønkål 
pga. væskeoptag

SÅ MEGET FYLDER DET:

TØRREDE BÆLGFRUGTER OPTAGER MEGET VAND: *

Når bælgfrugter bliver udblødt og kogt, optages meget vand og vægten øges med ca. 2,5
dvs. indholdet af næringsstoffer pr. 100 g ændres, i forhold til det tørrede produkt.

36 g rå hvide bønner

31 g rå linser

97 g kogte hvide bønner

78 g kogte linser

HVOR KOMMER JERN FRA?

Lynstegte grøntsager med oksekød og perlespelt
Find opskriften på voresmad.dk

100 g hakket oksekød, rå vægt  
(5-10% fedt)
2,26 mg jern

63 g gulerødder
0,22 mg jern

50 g kogte  
kidneybønner
1,47 mg jern

63 g porrer
0,32 mg jern

I ALT 5,7 mg JERN

1987 kJ = 475 kcal

44 g perlespelt
1,1 mg jern

1 spsk mango-
chutney
0 mg jern

113 g spidskål
0,45 mg jern

Resten
0,06 mg jern
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