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Interview med Lisbeth Jensen, klinisk diætist, Enhed for Diæte-
tik og Klinisk Ernæringsforskning (EATEN)
Herlev og Gentofte Hospital, Lisbeth.Jensen@regionh.dk

Af Anne W. Ravn, klinisk diætist, Aarhus Universitetshospital, 
annwilra@rm.dk

Konsekvensen af et massivt, årelangt alkoholforbrug er 
ofte dårlig ernæringstilstand, herunder mangeltilstande, 
hvor kroppen typisk mangler et eller flere vitaminer og/
eller mineraler. Derfor har mennesker med et langvarigt, 
stort alkoholindtag brug for ernæringsbehandling.

Klinisk diætist Lisbeth Jensen har i mange år arbejdet med ernæ-
ringsbehandling af mennesker med gastrointestinale gener og 
sygdomme og møder også jævnligt mennesker med fysiske eller 
sygdomsmæssige udfordringer pga. langvarigt, stort alkoholfor-
brug. Ud over dårlig livskvalitet, træthed, tab af muskelmasse, 
problemer med hukommelse og komorbiditet er konsekvensen af 
massivt, årelangt alkoholforbrug ofte dårlig ernæringstilstand, her-
under mangeltilstande, hvor kroppen typisk mangler et eller flere 
vitaminer eller mineraler. 

”Både i sengeafsnittet og i ambulatoriet taler vi med dem om at 
stoppe med at indtage alkohol, fordi deres liv, fysisk, mentalt og so-
cialt, er udfordret. Vi anbefaler på det kraftigste alle at være alko-
holabstinente, altså fuldstændig afholde sig fra at indtage alkohol. 
Dels for at fjerne den primære årsag til hele miseren, alkoholen, 
men også for at give plads til mere appetit, så mad bliver attraktivt, 
hvorved mangeltilstande kan undgås. Flere har ikke spist gennem 
en længere periode. Ved indlæggelse tilbydes de bl.a. ernærings-
drikke, hvilket ofte er det nemmeste for dem at indtage, når de 
over længere tid har spist insufficient. Ved bedre ernæringstilstand 
bedres patientens lyst til at spise mere almindelig mad også.”

Mens det er relativt nemt for personalet at styre, at alkohol erstat-
tes med mad under indlæggelsen, er der stor risiko for at falde 
tilbage i vanen med at drikke efter udskrivelsen. ”Det er selvfølgelig 
uhensigtsmæssigt for ernæringstilstanden, at det store konsum 
af alkohol også volumenmæssigt begrænser pladsen til mad i 
mavesækken. Derved bliver både indtaget af makro- og mikronæ-
ringsstoffer for ensidigt og lavt. Også sanserne sløves, så man ikke 
er opmærksom på kroppens behov for bevægelse og mad. Ved 
udskrivelsen anbefales patienterne evt. antabusbehandlingen og 
evt. støtte i kommunalt regi. Jeg sender også nogle gange en klinisk 
korrespondancemeddelelse til kommunens visitator om mulighed 

for, at diætist kan følge op. De mere alvorlige tilfælde, typisk med 
levercirrose og sociale og boligmæssige udfordringer, henvises til 
socialsygeplejersker. ”

Ernæringsterapi med færdigretter
Ofte henvises patienterne mhp. ernæringsbehandling pga. fejler-
næring, undervægt eller andre mangeltilstande. Der kan typisk 
også være tale om komorbiditet med alkoholisk levercirrose. ”Jeg 
vurderer overforbruget af alkohol, optager kostanamnese i dialog 
med patienten, beregner behov for protein og energi og vejleder i 
varieret kost rig på energi og proteiner og vurderer, hvilke tilskud 
af vitaminer og mineraler der er behov for. Ernæringsbehandlingen 
tager selvfølgelig også hensyn til komorbiditet som fx diabetes og 
bugspytkirtelbetændelse, men grundlæggende sigter ernærings-
behandlingen mod, at patienten opnår dækning af makro- og 
mikronæringsstoffer.” Lisbeth Jensen forklarer endvidere, at hvis 
bugspytkirtlen er ramt af infektion eller kræft, er der ofte nedsat 
pancreassekretion, og det kan være nødvendigt med enzymsubsti-
tution i form af pancreasenzymerne Kreon for at hindre yderligere 
malabsorption og diarré.

”Så skal jeg virkelig understrege, at enzymerne skal tages med 
maden. Nogle gange har patienten fået opfattelsen af, at tabletter-
ne skal tages tre gange dagligt og ikke nødvendigvis i forbindelse 
med et måltid. Men de har jo ingen effekt, hvis de ikke indtages 
sammen med mad. Og tabletterne er dyre, synes mange, så det 
er vigtigt, at de mærker, at de virker. Andre har i årevis levet af 
yoghurt pga. dårlig tandstatus, og så vejleder jeg i, hvordan man 
får dækket næringsstofbehovet med mere varieret, blød kost og 
forskellige flydende drikke. 
Generelt er mange udfordret økonomisk og har heller ikke ressour-
cer til at lave mad, og nogle har svært ved at prioritere at købe 
mad frem for alkohol, så det skal være nem mad. Jeg anbefaler 
ofte at købe færdigretter og supplere med mælk eller ernærings-
drikke. Brug af ”grøn ernæringsrecept” er ofte en hjælp for patien-
ten, fordi de kan få 60% i tilskud til ernæringsdrikkene og kun selv 
skal betale de sidste 40%.”

Ernæringsbehandling med vitaminer og mineraler 
De ernæringsmæssige problemstillinger hos mennesker med langva-
rigt alkoholmisbrug er en konsekvens af alkoholens ødelæggende 
virkning og langvarig, nedsat fødeindtagelse. Den nedsatte muskel-
masse og -kraft, reducerede fedtdepoter og mangel på tilførsel af 
næringsstoffer fører til træthed og mindre fysisk formåen, koncen-
trationsbesvær og problemer med hukommelsen. Patienterne kan 
også have infektioner pga. svækket immunforsvar som en del af 
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den dårlige ernæringstilstand. Lisbeth Jensen skriver ofte alle råd og 
aftaler ned sammen med patienten, så det er nemmere at huske for 
patienten. Derudover er vitaminmangel udbredt, så der skal også 
afsættes tid til at tale om kosttilskud.

”Stort og langvarigt indtag af alkohol øger kroppens behov for 
B-vitaminer, zink og magnesium, fordi alkohol nedsætter optagel-
sen. Vitamindepoterne i leveren er begrænsede, især af tiamin, som 
jo skal være til stede, for at hjernen kan omsætte glukose. Tiamin-
mangel er ofte en af årsagerne til forvirring eller varig hjerneskade 
med svære hukommelsesproblemer, som vi ser hos mennesker med 
alkoholmisbrug over lang tid. De kognitive forandringer kan også 
være medvirkende til depressionstendens og demens,” forklarer 
Lisbeth Jensen og fortsætter: 

”Under indlæggelse vil nogle patienter i akut mangel på tiamin få 
tiamintilførsel som tabletter eller evt. intravenøst. Det er svært at 
måle B-vitamin-niveauer i en blodprøve. Derfor får alle patienter 
konsekvent tiamin og stærk B-Combin, der behandler og fore-
bygger B-vitaminmangel. Tiamin gives i øvrigt også, fordi der hos 
mange af vores patienter med et stort forbrug af alkohol kan være 
mistanke om, at de ikke har spist længe, og når der så iværksættes 
ernæringsterapi, er det for også at forebygge refeedingsyndrom”, 
indskyder Lisbeth Jensen, inden hun forklarer videre om vitaminsub-
stitution: 

”Udover meget almindelig B-vitaminmangel kan mennesker med 
alkoholmisbrug også lide af A-vitaminmangel. A-vitaminstatus kan 
også være svært lige at måle i en blodprøve, men hvis der er mis-
tanke om, eller patienten oplyser om natteblindhed, rådes de til at 
tage A-vitamintilskud. D-vitaminmangel er derimod nemt at identi-
ficere i en blodprøve, og kan også være årsagen til, at knoglemine-
ralmassen ofte er reduceret. Ved mangeltilstand vil patienten blive 
anbefalet kosttilskud med D-vitamin, som regel en kombination af 
calcium og vitamin D.” 

Ernæringsbehandling af dårlig ernæringstilstand efter stort og 
langvarigt alkoholforbrug
Beregning af energi- og proteinbehov:
Energibehov: 35-40 kcal/kg (147-168 kJ/kg)
Proteinbehov: 1,2–1,5 g protein/kg

Mad og drikke:
Protein- og energirig kost svarende til beregnet protein- og energi-
behov. Derudover tilpasset konsistens til dårlig tandstatus, supple-
ret med ernæringsdrikke og evt. sondeernæring, hvis vægttabet er 

stort eller compliance mangelfuld. Mad/drikke fordeles jævnt over 
dagen, så gastrointestinale problemer forebygges - der anbefales 
bl.a. et sent aftenmåltid indeholdende protein.

Tilskud af vitaminer og mineraler ved mistanke om mangel eller 
påvist nedsatte niveauer i blodprøver:
Tiamin (B1-vitamin) og/eller kombineret B-vitamintablet (Stærk 
B-Combin), zink, magnesium
Ved D-vitaminmangel kombineret D-vitamin og calciumtilskud
A-vitamin ved mistanke om natteblindhed 

Nissen flytter med
Lisbeth Jensen oplever, at flere patienter har succes med at komme 
nogenlunde på fode igen. De lykkes med at skabe sig en relativt 
stabil livssituation, hvor dagene fungerer. Andre har dårlig com-
pliance fra starten eller ryger måske først ud af kurs igen, hvis 
uforudsete, voldsomme hændelser sender dem tilbage til flasken. 
”Hvis det lykkes at stoppe med at drikke alkohol, øges appetitten 
på mad, og så kan ernæringstilstanden blive normal. Men sådan 
går det desværre ikke altid. Alkoholmisbrug har komplekse årsager. 
Jeg kommer i tanke om, at jeg for nogle år siden havde en patient, 
som havde fået lavet en gastric by pass og havde levet fint en 
årrække. Jeg mødte ham, fordi han havde tabt sig og var begyndt 
at drikke og havde udviklet en pancreatit. Det fik mig til at tænke, 
at man godt nok havde fjernet problemet med madmisbrug og 
overvægt, men han havde så udviklet et andet misbrug. Om det er 
overspisning, stof- og/eller alkoholmisbrug, som kommer til udtryk, 
så er det barskt. Og trist at se nogle af disse menneskers lidelser. 
Det er til gengæld tilfredsstillende at kunne bidrage til, at i hvert 
fald nogen kommer nogenlunde på benene igen.”

Læs mere 
• min.medicin.dk/sygdomme/sygdom/8

• dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/Ambulantcirrose.pdf

• leverforeningen.dk/lf/brochurer/: ”Når appetitten er lille”

• www.espen.org/files/ESPEN-Guidelines/ESPEN_practical_guide-
line_Clinical_nutrition_in_liver_disease.pdf

• selskaberne.dk/organisationer/dansk-selskab-gastroenterolo-
gi-hepatologi
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