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Diætisten står med en særlig udfordring i forbindelse med optimering af proteinmængde og - sammensætning, når 
ældre borgere og personer i ernæringsrisiko ønsker at spise en mere plantebaseret kost. Projekt ALPHA er udviklet til 
at hjælpe med et værktøj.

Baggrund
Omlægning af hverdagskosten til at være mere ”grøn” er i høj grad i tråd med myndighedernes officielle anbefalinger, og flere hospitaler 
og plejeinstitutioner har skiftet til ”grønnere” menuer. En omlægning af kosten skal dog samtidig sikre, at måltidets indhold af specielt 
proteiner samt andre næringsstoffer, der kan være en særlig udfordring for ældre i en plantebaseret kost, optimeres. 

Når animalske proteinkilder i kosten erstattes med planteproteiner, kan mængden af totalt proteinindhold og tilstedeværelsen af essentiel-
le aminosyrer risikere at blive suboptimal. Det lavere proteinindtag hos både vegetarer, pescetarer og veganere, i forhold til omnivorer, er 
vist både i danske og udenlandske undersøgelser (1). 

De officielle danske og nordiske anbefalinger for protein, der tilsvarer mellem 15-20 E% (1.1-1.3 g/kg kropsvægt) til ældre personer +65 år, 
stiller særlige krav til sammensætningen af en mere plantebaseret kost sammenholdt med yngre personer. En dansk tværsnitsundersøgelse 
af 157 raske ældre personer (65-81 år), viste, at knap 20% af deltagerne havde et proteinindtag under den nedre grænse af proteinanbefa-
lingen på 15 E%, og når proteinindtaget blev udtrykt som gram per kg kropsvægt, var det 45% af deltagerne, der havde et gennemsnitligt 
proteinindtag under 1.1 g/kg/d (Schacht et al., 2019). En anden tværsnitsundersøgelse af ældre danskere viste ligeledes, at en stor del af 
gruppen af ældre personer +80 år havde et gennemsnitligt indtag af protein, der var lavere end det anbefalede (3). I en metaanalyse med 
i alt 8107 hjemmeboende ældre personer i alderen +55 år sås, at omkring 20% af deltagerne havde et dagligt proteinindtag < 0,8 g/kg/
dag, og næsten 50% havde et dagligt indtag < 1,0 g/kg/dag (Hengeveld et al 2020). Disse undersøgelser understøtter, at et tilstrækkeligt 
proteinindtag ift. de danske/nordiske anbefalinger er en udfordring også blandt raske ældre. 

Overordnet mangler vi data på proteinkvaliteten af kosten blandt ældre i Danmark, men i en samlet vurdering af den danske kost konklu-
deres, at det er muligt at kombinere flere forskellige fødevarekilder, så indholdet af de essentielle aminosyrer bliver optimalt i forhold til 
behov i en dansktilpasset, plantebaseret kost. Der er få internationale interventionsstudier, der sammenligner indtaget af plantebaseret 
kost og animalsk kost på muskelrelaterede resultater hos ældre voksne (4).

Ældre borgere og patienter, der er i risiko for fejlernæring, har et særligt behov for en kost, der kan bidrage til vedligehold af mu-
skelmasse, -styrke og –funktion. Efter 30-års-alderen sker der pr. årti en reducering af muskelmasse med 3-8% i gennemsnit (5). En af 
grundene er nedsat eksponering for anabolske stimuli grundet mangel på fysisk aktivitet, reduceret proteinindtag og nedsat stimuli fra 
anabolske hormoner. Muskelstyrke reduceres væsentligt hurtigere end muskelmasse, og styrketabet er 10-20 % pr. årti op til 70-års-al-
deren, hvorefter styrken reduceres med 20-30 % pr. årti (9,10). Proteinkvantitet og -kvalitet er derfor af særlig betydning i den sædvan-
lige kost. Dette kan være en udfordring, når der samtidig skal tages hensyn til klima og bæredygtighed.

Proteinkvantitet og proteinkvalitet
Proteinkvantitet 
I tilfælde hvor ældre har et øget proteinbehov fx ved sygdom, anbefaler ESPEN i deres kliniske retningslinje et proteinindtag på 1,2-1,5 g/
kg/person (7). For ældre patienter i ernæringsmæssig risiko med nedsat appetit vil et større indtag af energirige, proteinfattige måltider 
og drikkevarer påvirke Protein:Energi-ratioen i en ufarvorabel retning og gøre det svært at få en sufficient mængde protein i henhold til 
ESPENs kliniske guidelines. Her gøres ofte brug af orale ernæringssupplementer (ONS) med succes (7). Denne løsning kan også være nærlig-
gende, når patienten ønsker at spise mere plantebaseret, dog ikke når der ønskes en vegansk kost og der endnu ikke er tilgængelige ONS 
produkter på det danske marked. 

Proteinkvalitet
Planteproteiner indeholder ligesom animalske proteiner alle 20 aminosyrer, inklusiv de ni essentielle aminosyrer. Planteproteiners sam-
mensætning af de essentielle aminosyrer er dog mindre optimal i forhold til organismens behov sammenlignet med animalske proteiner. 
Hvis et måltid mangler en essentiel aminosyre (EAA), vil de resterende aminosyrer oxideres i stedet for at udnyttes til proteinsyntese (8). I 
plantebaserede fødevarer gælder det specielt aminosyrerne lysin og methionin (Figur 1). For at sikre en optimal proteinkvalitet gælder det 
således om at kombinere forskellige fødevarer med forskellige aminosyreprofiler, så den samlede kost opfylder behovet. WHO’s estimater 
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for behovet for essentielle aminosyrer for voksne og ældre personer er vist i Tabel 1. Ifm. planlægning 
og optimering af kosten til ældre har aminosyren leucin fået særlig opmærksomhed. Dette skyldes, at 
denne forgrenede aminosyre i måltidsstudier har vist at udøve en anabolsk effekt på muskelproteinsyn-
tesen postprandielt i mængder > ca. 3 g leucin per måltid (1).

Fordøjelighed
I forhold til proteiner af animalsk oprindelse er fordøjeligheden af proteiner i plantebaserede føde-
varer typisk reduceret pga. tilstedeværelsen af andre komponenter i kosten, fx kostfibre. Siden FAO/
WHO introducerede begrebet Protein Fordøjeligheds-Korrigerede Aminosyre Score (Protein Digestibili-
ty-Corrected Amino Acid Score ~PDCAAS) har denne fordøjelighedsfaktor været benyttet som grundlag 
for at estimere mængden af fordøjelige aminosyrer. Mængde-estimatet bruges som fundament for at 
bedømme proteinkvalitet (NNR 2014). For en blandet kost ekstrapoleres PDCAAS-værdier >1.0 til 1, 
som samtidig er definitionen på protein af god kvalitet (9). I 2012 foreslog en gruppe eksperter under 
FAO/WHO, et andet mål for proteinkvalitet, nemlig Fordøjelig Essentielle Aminosyre score (DIAAS: Di-
gestible Indispensable Amino Acid Score (10). En oversigt over DIAAS i forskellige fødevarer ses i Figur 
2. Både PDCAA og DIAAS har fordele og ulemper, som diskuteres andetsteds (11).
 
Måltidsfordeling  
En yderligere udfordring i forhold til behovet og timingen af proteinindtaget er hensyntagen til den 
anabolske proteinresistens, som er kendetegnende for ældre (12,13). Data antyder, at det kræver 
et større proteinindtag til måltidet at stimulere maksimal muskelproteinsyntesen hos ældre end hos 
yngre (14). Det anses for særlig vigtigt at fordele proteinindtaget strategisk over tre hovedmåltider for 
at stimulere en tilstrækkelig og kontinuerlig proteinsyntese hos ældre(15). Herudover anbefales 2-3 
mellemmåltider.

Klimaaftryk/bæredygtighed
I dag findes forskellige databaser med opgørelser over klimabelastningen fra fødevarer, både hvad 
angår CO2-udledning, arealanvendelse og vandforbrug, hvilket er opgjort via Livscyklusmetodestudier 
(LCA) (16). Data opgøres i forskellige databaser, herunder Den Store Klimadatabase udgivet af Concito 
(17). Sidstnævnte indeholder opgørelser over 500 fødevarer inkl. drikkevarer.

Udvikling af digitalt ernæringsfagligt værktøj: Projekt ALPHA
De ældre, der spiser overvejende plantebaseret, har behov for at indtage en strategisk sammensat og 
komplet aminosyreprofil til måltiderne. Projekt ALPHA har til formål at udvikle et værktøj til fagpro-
fessionelle, der sjældent har tid til specifikke udregninger af potentielle måltidssammensætninger til 
småtspisende højrisiko patienter og til ældre, der selv ønsker at optimere deres kostsammensætning 
og samtidig spise mere plantebaseret. Det endelige værktøj skal tilpasses patientens og/eller borgerens 
dagligdag og præferencer med formålet at forebygge ernæringsmæssige mangler hos ældre, der spiser 
plantebaseret eller ønsker at spise plantebaseret.

Figur 1. Indhold af de essentielle aminosyrer lysin og methionin i udvalgte plantebaserede og animalske fødevarer samt 
behov blandt voksne ift. WHO anbefalinger (9) (indhold i % af total protein). Gengivet med tilladelse (19)
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Målet er at udvikle et digitalt ernæringsværktøj, der tager højde for proteinkvantitet og –kvalitet. I projektet 
udvikles et beregningsmodul, der benytter relevante fødevaredatabaser med hensyn til både proteinindhold 
og aminosyresammensætning og andre næringsstoffer samt fordøjelighedsfaktorer for aminosyrer (baseret 
på PDCAAS). Desuden integreres data om klimabelastning og bæredygtighed i form af data for CO2-emissi-
ner, arealanvendelse og vandforbrug til at visualisere kostens miljømæssige indvirkning (FAO Expert Consulta-
tion).

Værktøjet udvikles til at fungere således, at diætisten sætter et protein-
mål (estimeret proteinbehov) samt angiver individuelle informationer vedr. 
særlige kostpræferencer, allergier og intolerancer etc. foruden kostdata 
på lige fod med en sædvanlig kostanamnese. Ud fra denne information 
udvikles værktøjet til at give feedback med en samlet vurdering af det er-
næringsmæssige indtag, hvor diætisten får overblik over, hvorvidt kostens 
indhold af de respektive essentielle aminosyrer imødegår borgerens behov 
– både kvantitativt (mængde) og kvalitativt (kombination). Herfra giver 
værktøjet konkret feedback på, hvilke fødevarer, borgeren eller patienten 
kan udskifte og/eller integrere for at optimere aminosyreprofilen af det 
enkelte måltid. Desuden vil værktøjet give feedback på indtaget af de 
mikronæringsstoffer, der bør være særlig ernæringsmæssig fokus på i en 
plantebaseret kost: vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12, calcium, vitamin D 
(18). Hvilke funktioner, værktøjet bør besidde, og hvordan det skal se ud 
for at være kompatibelt med en diætists dagligdag har en gruppe danske 
og hollandske diætister og ældre voksne givet deres input til via en række 
fokusgruppeinterviews. Formålet med dette er at sikre, at værktøjets 
funktionaliteter og brugerflade er optimal. Et eksempel på et citat fra en 
indledende fokusgruppe i projekt ALPHA er vist nedenfor. 
Ved at udvikle dette værktøj håber vi på at tage et vigtig skridt mod at 
sikre, at ældre, der spiser/ønsker at spise mere plantebaseret, mindsker 
risikoen for at udvikle ernæringsmæssige mangler.

Projekt ALPHA er et forskningsprojekt med det formål at udvikle et digitalt ernæringsværktøj til brug for 
både fagprofessionelle og ældre voksne +65 år. Værktøjet er et hjælperedskab til at optimere indholdet 
af proteiner i en helt eller delvist plantebaseret kost både med hensyn til mængde og kvalitet (indhold af 
total protein og af essentielle aminosyrer og deres fordøjelighed) og under hensyntagen til klimaaftryk. 
Brugeren er ældre borgere og patienter i risiko for fejlernæring - både indlagte, ambulante eller dem, 
som modtager kommunal genoptræning.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet og Division 
for Human ernæring og sundhed samt Fødevareinformatik, Wageningen Universitet (Holland) software-
udviklerne BEIA Consult International (Rumænien). Projektet støttes af EU programmet AAL (Active and 
Assisted Living Programme) og af Innovationsfonden.

α Middelværdi for nitrogenbehov på 105 mg nitrogen/kg per dag 
(0,66 g protein/kg per dag)

Tabel 1. Estimeret behov for essentielle aminosyrer for voksne 
og ældre. Tabellen er modificeret efter WHO 2007 (9).

Figur 2. Proteinfordøjeligheden udtrykt som Digestible Indispensable Amino Acid Score, bestemt for forskellige plantebaserede og 
animalske og plantebaserede produkter og fødvarerkombinationer. Gengivet med tilladelse (4).
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Citat fra indledende undersøgelse af behov og ønsker til funktion af ernæringsværktøjet
”jeg tænker, det kunne være rigtig relevant for alle, som selv viser interesse for det (jf. værktøjet) […] 
Nu har jeg en patient eller borger med cancer, og hun vil bare rigtig gerne gøre det godt for hendes 
[sic] børnebørn til når hun forlader denne her jord. Så hun spiser rigtig meget plantebaseret, for det skal 
være det rigtige, og jeg har meget svært ved at finde ud af, om hun får det hun har brug for. Der kan 
jeg bare se det her værktøj, som er genialt, fordi det kan hun også selv sidde og styre og plotte ind, og så 
fordi hun har cancer, så må hun næsten heller ikke se nogen, så det er med handsker og mundbind, når 
de ses, så hun ville sætte rigtigt meget pris på sådan et værktøj, hvor hun kunne nørde. Og selv plotte 
ting ind og finde ud af, hvordan kan hun gøre det mest optimalt”.

-Diætist, fokusgruppedeltager, projekt ALPHA

For yderligere information om projektet: www.alpha-tool.eu
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