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Af Mette Theil, formand, FaKD

Et tema om alkohol kan være sårbart for nogle, da 
det kan sætte alvorlige spor i familien - for andre er 
det blot minder om en sjov tid. 
Mange kan sikkert se fornuften i at skrue ned for 
indtaget af alkohol i forhold til sundheden. Måske 
burde priserne øges, og aldersgrænsen for køb af 
alkohol stige, da det kan begrænse forbruget og 
udsætte tidspunktet for, hvornår vi begynder at 
bruge eller misbruge alkohol. Som diætister er vi 
vant til, at sundhedsanbefalinger indskærpes og 
ændres på baggrund af ny forskning. Hvad der var 
tilladt i en mængde for 10 år siden, kan således vise 
sig at være for meget i dag.
En høj levealder er et sundhedstegn for Danmark, 
og når Sundhedsstyrelsen kommer med nye udmel-
dinger, er det er for at vise os en retning for et liv 
med mindre risiko for sygdomme og tidlig død. 
Men vi har også en alkoholkultur, som vil tage tid at 
ændre. Mange er vokset op i et ungemiljø, hvor det 
at drikke sig fuld var meget normalt. I har sikkert 
også oplevet nogle patienter, som reagerer nega-
tivt, når vi nævner Sundhedsstyrelsens indskærpede 
anbefalinger. De kan føle sig frihedsberøvede eller 

synes, at vi bliver hysteriske. For ”i gamle dage, var 
der ikke noget galt med det”, og ”der skal jo også 
være plads til at have det lidt sjovt”. 

Sundhedsstyrelsens nye udmeldinger om alkohol vil 
måske opleves som en stor restriktion for mange 
- især for den ældre generation. De er vokset op 
med, at man måtte drikke på arbejde, på restura-
tioner mv., og mange har derfor stadig et større 
forbrug end de nuværende anbefalinger. 
Ligesom med kostanbefalinger er vores rolle at 
formidle anbefalingerne om alkohol på en pæda-
gogisk måde. Vi skal blive ved med at turde spørge 
til alkoholindtag, når vi optager kostanamneser. 
Vi skal have blik for, hvad der er det meningsful-
de liv for vores patienter og borgere og med god 
sundhedspædagogik kunne støtte den enkelte i at 
finde redskaber til at kunne mestre et sundere liv. 
Et sundere liv, som for nogle, kan betyde et mindre 
indtag af alkohol, og som kan skabe mere glæde 
og overskud samt frihed til at kunne udføre flere 
aktiviteter og måske bryde den sociale arv. 

SKÅL - Á votre santé!?

UDGIVER
Fagligt selskab af Kliniske Diætister i Kost og Ernæ-
ringsforbundet
E-mail: post@diaetist.dk
www.kost.dk/fakd

ISSN 1395-1169

Nr. 180 udkommer 16. december 2022. 
Sidste frist for indlæg er 11. november 2022.

REDAKTØR
Trine Klindt, tk@diaetist.dk
Tlf. 3023 7904

ANSVARSHAVENDE
Mette Theil, mp@diaetist.dk
Tlf. 2685 5978

TRYK
Jørn Thomsen Elbo, www.jto.dk

GRAFIK OG ILLUSTRATIONER
Emma Høeg Hansen

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere 
indlæg, så de fremstår mere læsevenlige. Annoncer 
og indlæg i Diætisten udtryk ker ikke nødvendigvis 
redaktionens og Fagligt selskab af Kliniske Diæti-
sters holdning.

SEKRETARIATSADRESSE
Fagligt selskab af Kliniske Diætister
Kost og Ernæringsforbundet
Holmbladsgade 70
2300 København S
www.kost.dk/fakd

Det faglige selskab kan kontaktes på:
post@diaetist.dk eller telefonisk på 7020 2615. 
Du kan ringe mandag-torsdag fra 8.30-15.00 og fre-
dag 8.30-13.30. Hvis vi ikke er ved telefonen, bedes 
du indtale en besked; så ringer vi tilbage snarest 
muligt. Du kan også sende en mail.

Hvis din henvendelse haster eller vedrører fagfor-
eningsrelaterede spørgsmål, kan du også kontakte 
Kost og Ernæringsforbundets sekretariat på tlf. 
3163 6600.

Alkohol: Giftstof eller nydelsesmiddel? 
Til tørst, trøst eller tradition

Diætisten [nr. 179]: September 2022



3

KORT NYT

Undersøgelser af Diætisters holdning til VLCD og LCD 
samt egne symptomer på spiseforstyrelser                 4

FaKD på ESPEN konference 2022                  6

ARTIKLER

Proteinkvantitet og - kvalitet i en mere plantebaseret kost til ældre
i ernæringsmæssig risiko                   10

Kost med højt protein indhold og lavt glykæmisk index begrænser vægtøgning 
og halverer antallet af kerjsersnit hos gravide kvinder med overvægt             14

Privatpraktiserende diætist - tør du tænke tanken til ende?              17 

 

FOKUS          

Alkohol: Sundhedsstyrelsen anbefaler!                 18

Mennesker med stort og langvarigt alkoholindtag har brug for 
ernæringsbehandling                   20

Hver fjerde vil sænke sit forbrug af alkohol                22

Er rødvin sundt for hjertet?                  26

Ældrevelfærd og alkohol - en vanskelig cocktail                30

           

ANMELDELSE AF APP                   32 

     

MINDEORD                    32

MIN DIÆTISTDAG                   34

KALENDER                    35 

       

Indhold

Diætisten [nr. 179]: September 2022


