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Krop og klima
Mange års forskning har givet vigtig viden om
madens komplekse betydning for sundhed
og sygdom. Noget af denne viden er omsat i
kostråd, som vi som diætister dagligt formidler i
mødet med mennesker, hvis valg og spisevaner er
påvirket af mange dimensioner, som får indflydelse på deres sundhed.
I 2020 dukker klimahensyn helt tydeligt op alle
vegne som en del af nogle af vore patienter og borgeres madkultur og
spisevaner. Omtanken for klodens bæredygtighed giver mening for de
fleste. Mange forældre har da også viljen og evnen til at vælge mad ud
fra, hvad der er godt for både deres børn og miljøet, mens det måske i
andre kontekster bliver til knapt så gode valg, fordi der skal hygges med
rødvin og bland-selv-slik, når børnene er puttet.
I weekenden var jeg en tur i zoologisk have, og det glædede mit diætisthjerte, at der var kommet langt flere og bedre madboder, end der
tidligere har været. Før stod valget mellem is, pommes frites og pølser,
mens det nu er muligt at købe sprøde rugsandwiches med fx fisk, fyldte
pitabrød, gourmet hotdogs og fish ’n’chips.
I køen til is (det var jo weekend) og mad stod mennesker af mange størrelser. Den meget store dame foran mig valgte en vegansk burger og en
klassisk cola. Hun nævnte for sin veninde, at hun ville spise sundt i dag.
Et sundt valg? For klimaet? For kroppen? Hvilken viden og erfaring trak
denne dame på?

I diætister oplever allerede fødevaretrends i jeres konsultationer, når
patienten under kostanamnesen fortæller, at hun har fx kødfrie dage.
Nye madtendenser kan medføre nye forvirringer over, hvad der er sundt,
sundere eller sundest – og måske mere sundt for kloden end for kroppen,
når det gælder en vegansk, fuldfed, forarbejdet plantefars-burger eller
stor is.
Det viser igen behovet for diætister, der kan støtte den enkelte i, at det
de gør eller vil gøre, er det rette og i harmoni med ønsket om at leve
sundt, passe på kloden, børnene eller noget helt andet.
Undertiden er traditionelle retter i mindre portioner eller blot nogle
gange om ugen måske det sundeste valg. Ligesom grønt fra frost og fisk
på dåse kan være det sundeste valg, om end vi stadig har svært ved at
overbevise patienter og borgere om det gode i de valg.
Jeg er fynbo, og når jeg læser artiklen side 20 om Faaborg dåseleverpostej, vælder også gode familie-camping-minder frem hos mig. Mad er
uundgåeligt forbundet med minder og samvær for mange.
Vi skal som diætister blive i førersædet i debatten omkring mad- og
sundhedstrends. Og bidrage til at balancen holdes, så fx komælk ikke
udskammes som klimasynder, mens de alternative plantedrikke går fri på
trods at nogle af dem har en skidt ernæringsprofil. Vi skal fortsat hylde
den ernæringsmæssige variation i kosten og sikre, at vores medmennesker er godt klædt på til dagens uendeligt mange madvalg. Også for en
ernæringsfaglig er der stor kompleksitet i ernæring, på godt og ondt. Bliv
ved med at hjælpe dine patienter, borgere og klienter med at finde den
vej, der er den bedste for dem for at opnå en sundhed, der kan harmonere med både deres individuelle behov, deres madkultur og klimaet.
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Arbejdet med nyt
screeningsværktøj
Af formand Mette Theil
I februar deltog jeg i mit andet arbejdsgruppemøde i Sundhedsstyrelsen (SST) vedr. screening
og behandling for ernæringsmæssig risiko. På dette møde blev de seneste opsporingsredskaber til screening drøftet, både ift. børn og voksne. ErnæringsVurderingsSkemaet fra primær
sektor (EVS) var også et stort fokusområde, og FaKD mener, det er et godt redskab til opsporing og vurdering af underernæring i kommunalt regi.
I arbejdsgruppen vil vi nu samle screeningsredskaberne i én vejledning, hvilket indebærer mange diskussioner mellem dem, som arbejder hhv. i regionerne og i kommunerne. Det er vanskeligt, når ønsket er at samle alle kategorier af patienter og borgere, herunder også mennesker
i psykiatrien og på bosteder, og den meget brede målgruppe gør det bestemt ikke nemmere.
Derfor forsøger arbejdsgruppen at blive enige om definitioner på begreberne sygdomsrelateret
underernæring, ernæringsmæssig risiko, underernæring m.fl.
Vi er to diætister og en udviklingssygeplejerske, som står som ansvarlige for det afsnit, der omhandler “kompetencer” i den kommende vejledning. Vi har ikke meget plads at skrive på, og
SST opfordrer os til at skrive mere konkret omkring løsninger og muligheder fremfor det afsnit,
vi havde skrevet, der fokuserede mere på de udfordringer og begrænsninger vi ser, der ligger i
at have de rette folk med de rette kompetencer ansat over hele bredden ift. at kunne varetage
ernæringsscreeningen. Vi må ikke pege på løsninger, der kan medføre ekstra omkostninger,
men arbejdsgruppen bakker dog op om, at kliniske diætister indskrives i opgaveløsningen alle
de steder, hvor vi ikke kan undværes og bør inddrages.
Vi mødes igen ultimo marts i SST, og jeg og Mie Lawersen fra Kost og Ernæringsforbundet
gennemgår materialet sammen inden da. Vi er spændte på, hvordan denne vejledning kommer til at lyde. Vi håber på en god slutning på en spændende arbejdsproces omkring revideringen af denne vejledning i opsporing og screening af underernæring, der skal afløse den
tidligere vejledning, ”Bedre mad til syge” fra 2007.

Sundhedspolitisk konsulent i Kost og Ernæringsforbundet, Mie Lauwersen, og FaKDs formand
Mette Theil

Fredag den 19. juni 2020 fra 9-16

Ernæringsfaglig behandling af spiseforstyrrelserne
anoreksi, bulimi og binge eating disorder
Kom og bliv klogere på behandling af spiseforstyrrelser med nogle af de bedste og mest erfarne behandlere indenfor feltet i
Danmark. Kurset kræver kendskab til og erfaring med patientgruppen - uden at være ekspert - og er kun for medlemmer med
baggrund som klinisk diætist eller PBES’er i sundhedsfremme og formidling.
Tid og sted: Fredag d. 19. juni 2020 kl. 9-16 i Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, Kbh. S
Pris: 795 kr.
Mere info og tilmelding på kost.dk/kurser
Undervisere:
Lene Kiib Hecht:
Afsnitsledende klinisk diætist på amb. for spiseforstyrrelser, psykiatrisk center Ballerup.
Lene Meyer:
Psykolog og PhD i sundhedsvidenskab og specialist i behandling af BED.
Claus Larsen Feltoft: Endokrinolog med speciale i behandling af spiseforstyrrelser.
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Hvad blev der
af diætisten?
Kun 18% af 62 personer/patienter modtog kostvejledning af diætist,
viser en kostenquete blandt medlemmer af Dansk Hæmokromatose Forening.

Af Nils Thorm Milman, speciallæge i intern medicin, medicinske
lungesygdomme og allergologi, Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved
Sygehus. Bestyrelsesmedlem i Dansk Hæmokromatose Forening,
nils.milman@outlook.com

Genetisk hæmokromatose er den hyppigste arvelige disposition til
sygdom blandt etniske danskere (1, 2). 0,5%, dvs. omkring 22.000
personer, har to arveanlæg (ét fra både mor og far) og optager derfor
for meget jern fra kosten og udvikler jernophobning i kroppen, som
kan give alvorlige kroniske skader på flere organer. Omkring 500.000
personer har ét arveanlæg (fra enten mor eller far) og har derfor
en let øget optagelse af jern fra føden, som dog kun sjældent giver
symptomer. Disse personer har derfor som regel en god eller let
forhøjet jernstatus (3).
Fødevarestyrelsen er nu blevet opmærksom på problemet med
jernoverskud og skriver i deres seneste vejledning: ”Overskud af jern
i kroppen er et stigende problem blandt mænd og kvinder efter overgangsalderen. Omkring 22% af ældre mænd og 6% af ældre kvinder
har høj jernstatus. Omkring 0,5% af danskerne har en arvelig fejl,
der bevirker, at de optager meget jern fra maden. Jernophobningen
i kroppen kan blive så høj, at der opstår skader på indre organer, og
det er derfor vigtigt, at tilstanden opdages i tide (4)”.
Jernoverskud i kroppen kan fjernes ved gentagne tapninger af blod
(1). Men der findes en anden måde at begrænse/nedsætte jernoverskuddet på – nemlig ved at tilrettelægge kosten så man optager så
lidt jern som muligt (2). De generelle retningslinjer for forebyggelse
og behandling af jernoverskud har dog indtil nu ikke haft fokus på de
muligheder, der ligger i ændring af kostvaner.
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Enqueten
For at undersøge det forebyggende og behandlingsmæssige potentiale i kostomlægning har vi udført en kostundersøgelse blandt
medlemmerne af Dansk Hæmokromatose Forening (5). Spørgeskemaundersøgelsen blev udført med det webbaserede program
”Survey Monkey”. Skemaet blev udsendt via e-mail til 79 medlemmer
af Dansk Hæmokromatose Forening (5). Blandt de 79 medlemmer
besvarede 62 (79%) spørgeskemaet, 24 mænd og 38 kvinder. Mænd
havde en medianalder på 65 år (38-77 år) og kvinder en medianalder
på 61 år (16-80 år).
Resultater
Hyppigheden af blodtapninger som led i vedligeholdelsesbehandling
for at holde jernoverskuddet nede varierede fra under to gange om
året (15%) til fem gange om året (16%). De fleste blev tappet 1-3
gange om året.
32% bad om diætbehandling hos praktiserende læge, og 28% forsøgte uden held at få diætbehandling på den hospitalsafdeling, hvor
de blev tappet. Sammenlagt fik kun 18% af de 62 personer/patienter
vejledning af en diætist. 81% søgte information om jern og kost på
internettet eller hos andre personer/patienter med hæmokromatose
og 37% fik kostråd gennem facebookgruppen under Dansk Hæmokromatose Forening. På tidspunktet for enqueten angav 32%, at de
fortsat havde behov for kostvejledning, mens 50% ikke mente at
have behov for dette.
Kostvanerne før diagnosen hæmokromatose blev stillet
Ingen af personerne/patienterne var vegetarer eller veganere, før de
fik påvist hæmokromatose (Tabel 1). På grund af træthed/uoplagthed
tog 43% multivitamin-multimineraltabletter med jern og 19% tog
desuden jerntabletter.
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Kostvanerne efter diagnosen hæmokromatose blev stillet
Hele 52% fortsatte med stort set uændrede kostvaner, men 76%
angav dog, at de havde ændret lidt i deres kost, så der blev taget
hensyn til jernindholdet. Det er svært at få øje på væsentlige positive
ændringer i kosten i tabel 1. Kun 2% havde lagt kosten om til
vegetarisk, vegansk eller lakto-ovo-vegetarisk kost; 95% var fortsat
”altspisende”. Der var et lille fald i indtaget af oksekød 1-3 gange om
ugen fra 66% til 48% og i indtaget af indmad/leverpostej fra 31% til
13%, mens indtaget af svine-, fjerkræ- og fiskekød var uændret. Det
samme gjaldt indtaget af grønt, frugt og mælkeprodukter. Drikkevanerne til maden var ligeledes uændrede, måske et lille fald i alkoholindtaget, men ingen stigning i indtaget af te/kaffe, mælk eller vand.
18% tog multivitamin-multimineraltabletter uden jern og 81% tog
intet kosttilskud.
Hvem vælger, hvad du/I spiser?
Hele 63% valgte selv, hvad maden skulle indeholde, og hos 34% blev
kosten udvalgt i samråd med ægtefælle/samlever. Kun hos 3% var
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det udelukkende ægtefælle/samlever, der bestemte, hvad der skulle
spises.
Kommentarer
Vegetarer og veganere indtager en kost med et lavt jernindhold, og
jernet i denne form for mad optages meget dårligt. Mange vegetarer
har derfor lav jernstatus og en del udvikler jernmangel (6). Typisk var
alle personer/patienter med hæmokromatose ”altspisende” og spiste
hyppigt en eller anden form for kød og mange spiste indmad/leverpostej, som indeholder meget jern.
Træthed er et af de første og hyppigste symptomer ved hæmokromatose, og det er derfor ganske typisk, at en stor del af personerne/
patienterne tog mineraltilskud med jern eller jerntabletter inden diagnosen (langt om længe) blev stillet. Efter diagnosen faldt indtagelsen
af vitamin-mineraltilskud drastisk, måske fordi mange var nervøse
over indholdet af C-vitamin. Her er vejledning i brugen af vitamin-mineraltilskud klart nødvendig.

Tabel 1. Kostvanerne hos 62 personer/patienter med hæmokromatose før og efter, de havde fået stillet diagnosen.
Procenttallene er afrundede.Flere gange daglig

Flere gange
daglig
FØR

EFTER %

Én gang
daglig
FØR

EFTER %

4-5 gange
om ugen

1-3 gange
om ugen

FØR

EFTER

FØR

Under én gang
om ugen

EFTER

FØR

EFTER %

Aldrig
FØR

EFTER %

Total 100%
antal personer
FØR

EFTER

Oksekød

0

0

0

0

18

7

66

48

16

41

0

5

62

61

Svinekød

0

0

5

2

8

3

68

70

18

22

2

3

62

59

Lammekød

0

0

0

0

0

0

3

5

66

61

32

34

61

61

Fjerkrækød

0

0

2

0

12

17

79

70

8

12

0

2

61

60

Indmad inklusiv leverpostej

0

0

12

5

15

5

31

13

39

30

3

48

61

61

Fisk

0

0

2

2

3

5

50

57

42

31

3

5

62

61

Grøntsager

29

36

27

27

29

24

10

10

5

3

0

0

62

59

Frugter, bær

20

32

25

17

15

19

25

14

15

15

0

4

60

59

Mælkeprodukter

40

30

34

41

8

12

11

10

3

7

3

2

62

61

Alkohol til
maden

2

0

10

8

8

8

45

38

26

25

10

20

62

60

Te eller kaffe
til maden

23

30

16

21

3

8

5

8

24

12

29

21

62

61

Mælk til
maden

13

12

12

13

5

7

7

5

21

12

43

52

61

60

Vand til maden

57

57

13

15

8

10

16

12

5

5

0

2

61

60
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Mange af personerne/patienterne bad forgæves om diætbehandling, der hvor de blev behandlet, men kun 18% fik rådgivning af en
diætist. De fleste var henvist til selv at søge information på internettet
– her er virkelig plads til forbedring! Manglen på kvalificeret diætetisk
vejledning afspejlede sig også i, at mere end halvdelen af personerne/
patienterne fortsatte med at have uændrede kostvaner, 95% var
fortsat ”altspisende”, og kun enkelte var gået mere radikalt til værks
og havde omlagt kosten i vegetarisk/vegansk retning.

Konklusion
Denne lille kostenquete viser, at der er et stort, udækket behov for
professionel diætbehandling hos personer/patienter med hæmokromatose. Der er også behov for en mere detaljeret kortlæggelse
af, hvad personer/patienter med hæmokromatose spiser, før de får
stillet diagnosen samt efter diagnosen, hvor der er givet relevant
diætbehandling. Det kan fx udføres med en kostundersøgelse før og
efter med Food Frequency Questionnaires. Et randomiseret studie
med kostintervention vil kunne evaluere effekten af kostomlægning
på jernoverskuddet hos denne store gruppe af personer/patienter
med hæmokromatose og for meget jern i kroppen. Desuden bør der
udarbejdes generelle, praktiske diætbehandlinger med diætforslag og
madopskrifter.

Referencer
1. Milman NT. Hæmokromatose – en hyppig arvelig disposition i jernstofskiftet. Diætisten. December 2019; nr. 162:10-13.
2. Milman NT. Stort behov for diætetisk rådgivning til personer med arvelig hæmokromatose. Diætisten. December 2019; nr. 162:14-19.
3. Milman NT, Schiødt FV, Junker AE, Magnussen K, Nathan T, Sandahl TD. Genetisk HFE-hæmokromatose. Ugeskr Læger 2018;180:V09180619
4. Fødevarestyrelsen. https://altomkost.dk/fakta/naeringsindhold-i-maden/jern/ Accessed 4.2.2020.
5. Dansk Hæmokromatose Forening. https://www.haemokromatose.dk/
6. Milman N. Jern til gravide – ikke for meget og ikke for lidt. Diætisten 2010; nr. 106:22-27.

”Hvordan laver vi
De officielle Kostråd?”
Det kan man bl.a. få indtryk af i filmen på https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/
de-officielle-kostraad/ og i rapporten ”Evidensgrundlaget for danske råd om kost og
fysisk aktivitet”, DTU, 2013. Det er et stort arbejde at lave kostrådene til danskerne.
Det kræver gennemgang af mange studier og et kig på, hvor befolkningen bør justere sin kost. Kostrådene er i sit udgangspunkt simple og skal hjælpe befolkningen til
at spise og drikke sundt og bl.a. nedsætte risikoen for livsstilssygdomme.
I august- og septemberbladene ser Diætisten nærmere på nogle af kostrådene.
Det skyldes bl.a., at man som ernæringsfaglig af og til kan blive mødt af skeptiske holdninger
til de officielle kostråd – i kontakten med mennesker, på nettet og i medierne. Hvilke spørgsmål får du typisk – hvor ligger de væsentligste barrierer hos dem, du vejleder for at godtage
kostrådene? Måske har DU også selv spørgsmål, som du ønsker svar på af de forskere, der står
bag kostrådene.
Send spørgsmål og kommentarer til redaktor@diaetist.dk senest 20.4.20.
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ARTIKEL

Tilskud til ernæringspræparater
på ”grøn recept”
Af Marianne Boll Kristensen, ernæringsfaglig sekretær, klinisk diætist,
cand.scient., Lægemiddelstyrelsen, Enhed for Apoteker og Medicintilskud, mabk@dkma.dk

n

Siden 1998 har patienter kunnet få tilskud til ernæringspræparater
som ernæringsdrikke og sondeernæring ved ordination på ”grøn
recept”. Denne artikel giver en introduktion til regler og procedurer
for ordination af ernæringspræparater med tilskud.
Hvornår ydes der tilskud til ernæringspræparater?
Patienter med et helbredsbetinget behov for ernæringspræparater
kan få tilskud, som dækker de merudgifter, ernæringspræparatet er
forbundet med sammenlignet med prisen for almindelig kost.
Tilskud til ernæringspræparater ydes af Regionsrådet og udgør 60%
af patientens udgifter til de ordinerede ernæringspræparater og nødvendige sonderemedier; til ernæringspumper ydes dog alene tilskud til
leje af pumpen. De nærmere regler for tilskudsordningen fremgår af
bekendtgørelsen om tilskud til ernæringspræparater og uddybes i vejledningen om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (4,5).
Ifølge Sundhedslovens §159 ydes der tilskud til ernæringspræparater,
som er ordineret af en læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig
svækkelse (1). Ordinationen er dermed udtryk for lægens vurdering
af, at patienten har et helbredsmæssigt begrundet behov for ernæringspræparater. I 2017 vurderede Sundheds- og Ældreministeriet, at
læger kan delegere opgaven med ordination af ernæringspræparater
til en medhjælp, eksempelvis en klinisk diætist (2). Lægen skal i den
forbindelse sikre sig, at medhjælpen er kvalificeret til og har modtaget
instruktion i at udføre opgaven samt i fornødent omfang føre tilsyn
med medhjælpens udførelse af opgaven (3). Tilskud er endvidere
betinget af, at ordination sker på en blanket udformet af Regionernes
Lønnings- og Takstnævn, den såkaldte ”grønne recept”, eller ved
indtelefonering til apotek eller den ønskede leverandør af ernæringspræparatet (4).
Patientgruppen, som kan få ordineret ernæringspræparater med
tilskud, omfatter:
n Personer med ”svær sygdom”, der medfører, at de ikke kan synke
eller optage almindelig kost. Eksempler er patienter med kræft
i mund eller hals, patienter med neurologiske lidelser og andre
patientgrupper med sygdomme, der medfører svær anoreksi eller
nedsat optagefunktion i tarmen.
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Personer med ”alvorlig svækkelse”, dvs. tilstande eventuelt forudgået af alvorlig sygdom, hvor personen ikke vurderes i stand til at
indtage almindelig mad i tilstrækkelig mængde til at dække behovet for næring. Der er typisk tale om personer, som har gennemgået langvarig hospitalsbehandling, store eller gentagne kirurgiske
indgreb eller svære infektioner, der er ledsaget af eller risikerer at
være ledsaget af sygdomsbetinget vægttab på mere end 10 pct. i
løbet af 3-6 måneder (5).

Følgende patientgrupper er ikke omfattet af tilskudsordningen og kan
ikke få tilskud til ernæringspræparater:
n Småtspisende ældre, hvis kostindtag er nedsat uden at være
relateret til ovennævnte tilstande. I disse tilfælde anses vejledning
ved klinisk diætist for at være et bedre tilbud end ordination af
ernæringspræparater.
n Spædbørn, hvor ernæringspræparaterne anvendes til primær forebyggelse af allergi (5).
For hospitalsindlagte patienter gælder, at udgifterne til ernæringspræparater og eventuelle remedier afholdes af sygehuset, så længe patienten er indlagt. Borgere har også ret til vederlagsfrit at få udleveret
sonderemedier af regionen, såfremt sonderemediet ordineres som led
i behandling på sygehus eller som en fortsættelse af den iværksatte
behandling.
Hvilke ernæringspræparater ydes der tilskud til?
Der ydes kun tilskud til præparater, som er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, og som fremgår af Lægemiddelstyrelsens lister over
tilskudsberettigede ernæringspræparater. Listerne findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk; se ”Ernæringspræparater med tilskud” under ”Tilskud og priser”. Enhver
virksomhed kan ansøge om at få deres ernæringspræparat godkendt
til tilskud. Godkendelsen forudsætter, at præparatet er notificeret til
Fødevarestyrelsen i henhold til lovgivning om fødevarer til særlige medicinske formål, og at Lægemiddelstyrelsen vurderer præparatet egnet
til den angivne målgruppe (6). Der er nedsat et godkendelsespanel
bestående af en række eksperter indenfor klinisk ernæring, som rådgiver Lægemiddelstyrelsen i sager om tilskud til ernæringspræparater.
Ernæringspræparater kan overordnet inddeles i to kategorier:
n

Standardpræparater er beregnet til personer, der ikke har behov for
en speciel diæt, men som på grund af sygdom eller alvorlig svækkelse efter lægeligt skøn ikke er i stand til at indtage almindelig mad
i tilstrækkelig mængde til at dække behovet for næringsstoffer.

n

S pecialpræparater er beregnet til personer, hvis sygdom kræver en
speciel diæt. Der kan eksempelvis være tale om personer med en
medfødt eller erhvervet stofskiftesygdom, eller som på grund af
sygdom har behov for et særligt sammensat produkt (5).

Ovenstående kategorier opdeles desuden i fuldgyldige og ikke-fuldgyldige præparater. Fuldgyldige præparater skal kunne anvendes som
patientens eneste ernæring, men kan i lige så høj grad benyttes til
supplering af den almindelige kost. Ikke-fuldgyldige præparater kan
ikke anvendes som eneste ernæring, men udelukkende som supplement.
Hvordan udfyldes ”den grønne recept”?
Ordination af ernæringspræparater skal ske på en særlig blanket,
den såkaldte ”grønne recept”. På denne skal følgende oplysninger
angives:
n
n

n
n

n

P atientens navn, adresse, CPR-nummer og bopælsregion
Ordinerende læges (eller dennes medhjælps, eksempelvis klinisk
diætist) navn, autorisations-ID, ydernummer eller sygehusafdelingsbetegnelse, adresse, telefonnummer og underskrift
Præparatnavn for det ordinerede præparat
Ernæringspræparattype (1. Standardprodukt til indtagelse gennem
munden. 2. Standardprodukt, hovedsagelig til indtagelse gennem
sonde. 3. Specialprodukt til indtagelse gennem munden. 4. Specialprodukt, hovedsagelig til indtagelse gennem sonde. 5. MCT-produkter. 6. Remedier. 7. Ernæringspræparatpumpe)
Vejledning vedrørende mængde, dosering og anvendelse.

Den udfyldte ordinationsblanket udleveres til patienten, som herefter
kan aflevere eller fremsende blanketten i original eller kopi til apoteket eller den ønskede leverandør af ernæringspræparatet (5).
Ordinationen er gyldig i indtil seks måneder fra udstedelsesdatoen
og kan benyttes flere gange inden for gyldighedsperioden. Ofte vil
behovet for ernæringspræparater være midlertidigt, og der bør følges
op på ordinationen efter tre måneder med henblik på ændringer eller
ophør. Ved fornyet ordination bør det overvejes at inddrage en klinisk
diætist med henblik på gradvis overgang til almindelig kost, hvis denne ikke allerede er inddraget (5).

Lægemiddelstyrelsens lister over ernæringspræparater
godkendt til tilskud samt yderligere information om tilskudsordningen findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk; se ”Ernæringspræparater med tilskud” under ’Tilskud og priser’.

I tilfælde, hvor patienten ikke kan henvende sig personligt til den ordinerende læge, kan der indtelefoneres en éngangsordination til den
ønskede leverandør af ernæringspræparatet.
Substitution af ernæringspræparater
Et lægeordineret standardpræparat kan efter aftale med patienten
substitueres til et tilsvarende præparat i samme mængde, dosering og
til samme anvendelse (5). Det er således ikke relevant at angive på ordinationen, at det ordinerede standardpræparat ikke må substitueres.
Specialpræparater kan som udgangspunkt ikke substitueres.
For standardpræparater til voksne har Lægemiddelstyrelsen udarbejdet anbefalinger for hvilke præparater, det enkelte standardpræparat
kan substitueres med. Disse anbefalinger er angivet på Lægemiddelstyrelsens liste over standardpræparater med tilskud. Præparaterne
er her kategoriseret i henhold til deres ernæringspræparattype, dvs.
oralt indtag eller sonde, hvorvidt de er fuldgyldige eller ikke-fuldgyldige samt deres indhold af energi, protein og fibre (7). Substitutionsgrupperne tager ikke højde for præparaternes eventuelle indhold af
allergener, pakningsstørrelser, konsistens eller for hvorvidt præparater
er drikkeklare eller i pulverform.

Referencer
1. Sundhedsloven, jævnfør LBK nr. 903 af 26. august 2019. https://www.retsinformation.dk
2. Sundheds- og ældreministeriet. Brev til til Foreningen af Kliniske Diætister ang. autoriserede sundhedspersoners anvendelse af medhjælp fsva. ordnation af ernæringspræparater. Tilgængelig via: https://www.kost.dk/historisk-arkiv.
3. Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).
4. Bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006 om tilskud til ernæringspræparater.
5. Vejledning nr. 115 af 8. december 2006 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) (Til alle sygehuse, alment praktiserende læger, regioner,
kommuner og relevante virksomheder).
6. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/128 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål (EØS-relevant tekst), https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016R0128
7. Anbefaling for substitution af ernæringspræparater, Lægemiddelstyrelsen, 2020. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/tilskud/ernaeringspraeparater-med-tilskud/tilskud-til-ernaeringspraeparater/
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ARTIKEL

Opgaven med ernæringsordinationer
kan overdrages til diætisterne i kommunerne
Af Mona Mikkelsen (momi@favrskov.dk) og Jette Thomsen Fabricius
(jfab@favrskov.dk), kliniske diætister, Favrskov kommune

Proceduren er beskrevet af Dorthe Rodian Arleth, chefkonsulent i PLO.
Læs evt. også udmeldingen fra PLO
https://www.laeger.dk/plorientering-06/2019#medhjælp

Som diætister i Favrskov Kommune vil vi gerne dele vores erfaring
med, hvordan delegering af ernæringsordinationer kan effektueres i
kommunerne.

Hvis der er brug for at se Favrskov Kommunes instruks som forslag til,
hvordan en instruks kan laves, eller hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der tages kontakt til klinisk diætist Mona Mikkelsen på
mail: momi@favrskov.dk

1 Tal med jeres praksiskonsulent om jeres ønske. Hvis han/hun og
ser det som en god idé, har han/hun beføjelser til på vegne af
sine lægekolleger i kommunen at uddelegere opgaven til jer.

2 Lav en instruks jf. ”Vejledning om udfærdigelse af instrukser”,
som kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=123932. Lægen skal godkende instruksen, men vi kan/
må meget gerne hjælpe lægen med at udarbejde den.

3 Lægen (praksiskonsulenten) underskriver instruksen, og I kan nu
gå i gang med at udskrive de grønne ernæringsordinationer.

4 Det vil dog være god kutyme at informere de praktiserende
læger om, at der er lavet en aftale om delegeringen. Ligeledes
anbefales det at sende lægen en korrespondance hver gang, I
laver en grøn ordination til en af deres patienter. Instruksen kan
være for en periode, hvis I ønsker det. Men der behøver ikke at
være en slutdato på aftalen.

5 Få på forhånd klarlagt, hvorvidt i diætister i jeres organisation
kan få tilladelse til at oprette lokale ordinationer i borgerens
medicinliste, FMK (Fælles Medicin Kort), eller om det skal være
den praktiserende læge/en sygeplejerske i kommunen, der evt.
skal gøre det.

Praktiske tips vedrørende selve ordinationen
af ernæringspræparater:

a De grønne blanketter kan købes via Jypa Aps på
tlf. 87 34 35 36
Oplys EAN-nummer og hvilken adresse EAN-nummeret tilhører.

b Ordinationen udfyldes manuelt og underskrives med
navn og autorisationsnummer. En blanket koster 1,94
kr. pr. stk. uden moms.

c I Favrskov Kommune er lavet et stempel til øverste
rubrik med kommune navn og adresse. Det gør det
lidt lettere at udfylde ordinationen
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Aftalen har fungeret i ca. fire måneder i Favrskov kommune. Erfaringen viser, at det er en stor lettelse for diætisterne at kunne udarbejde
de grønne ordinationer. Det giver en mulighed for at sikre, at det er
de rette borgere, som får den rette ernæringsbehandling. Det er også
tydeligt, at det er et stort ansvar at få tildelt retten til at lave ordinationerne. Vi er blevet meget bevidste om at overholde lovgivningen
(1,2). Det har givet anledning til gode faglige diskussioner om, hvornår en borger kan få og har behov for en ernæringsordination.
Referencer
1. Bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006 om tilskud til ernæringspræparater.
2. V
 ejledning nr. 115 af 8. december 2006 om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.) (Til alle sygehuse, alment praktiserende læger,
regioner, kommuner og relevante virksomheder).

Husmoderens køkken i 1950'erne og 1960'erne

Madtrends
og måltider
2020
FOKUS

Madtendenser kommer og går. Hvilken mad skal vi vejlede
vores patienter, klienter og borgere i, hvis vi vil følge madkulturen anno 2020? Skal den globale temperaturstigning holdes
under to grader, og ni mia. munde samtidig mættes, skal fødevaresystemet forandres drastisk. Diætisten har bedt en række
aktører komme med deres bud på nogle tendenser.
Fremtidsforskere spår, at vi om tredive år spiser mad tilvirket i en
3D-printer og nøje tilpasset individuelle næringsbehov. Måske varer
det ikke længe, før de første patienter spiser printet mad, for den første 3D-printer testes fra næste år på Aalborg Universitetshospital. En
3D-printer kan producere nøjagtig den mængde mad, som en person
plejer at spise, så madspild bliver en saga blott.

Når det gælder fødevaretyper, har der gennem flere år været forsøg
i gang med udvikling af mad, der i høj grad udvider vores velkendte
fødevarepalette - fx fiskeskind, grøntsagsskræller og mange flere
insekter spås at komme på menuen på sigt.
Omend nye madtrends fylder meget på madblogs og i madmagasinerne, holder mange danskere også fast i madvanerne. En befolkningsundersøgelse, som Arla og Karolines Køkken har foretaget, viser,
at klassikere som stegt kylling, kødsovs, lasagne og frikadeller er de
mest populære retter. Forbrugernes fokus på økologi og proteiner i
kosten er på retur. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi spiser mindre
økologi. Karolines Køkken vurderer, at det kan være, fordi andre
trends fylder mere i danskernes bevidsthed lige nu.

Danskernes favorithverdagsretter i 2019
(Jf. Arlas befolkningsundersøgelse baseret på 2.000 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Epinions Danmarkspanel 18.2.-4.3.2019)

55%

Stegt kylling

53%

Spaghetti

Roasted
Chicken
Pasta med
kødsovs

51%

Meatballs
Frikadeller

46%

Lasagne

46%

Gryderet
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FOKUS

Vi skal samarbejde om
den sunde og bæredygtige
tallerken
Af Per Preisler Christiansen, Direktør for Innovation og Udvikling,
Fødevarestyrelsen. Mail til Bæredygtig mad og Sundhed: 92@fvst.dk.
Fødevarestyrelsens indsatser i 2020 vil især have fokus på at fremme
sund og bæredygtig mad, og på at gøre det sunde valg til det lette
valg. For at det kan lykkes, skal vi samarbejde.
Middagsbordet i Fødevarestyrelsen 2020
For Fødevarestyrelsen kommer middagsbordet i 2020 især til at handle om at fremme både sund og bæredygtig mad – og om at samarbejde for at lykkes med vores indsatser. Over halvdelen af danskerne er
overvægtige, og det kræver handling, hvis vi skal knække fedmekurven (1). Samtidig står vi over for en global klimaudfordring, hvor vi må
tage hensyn til ikke bare befolkningens, men også klodens sundhed.
Sund og bæredygtig mad
Som et led i den grønne omstilling skal Fødevarestyrelsen bidrage
til regeringens mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med
70% inden 2030. Denne målsætning kræver mange forskellige tiltag.
Da danskernes fødevareforbrug bidrager med en væsentlig del af
den samlede klimabelastning per person, er en af løsningerne, at vi
fremover gerne skal spise mere klimavenligt og bæredygtigt. Ifølge
DTU Fødevareinstituttet kan det fx ske ved at skære ned på især det
røde kød, spise mere fuldkorn og grønt samt flere bælgfrugter, og
ved at mindske madspild. Og så er kostrådet ”Spis varieret, ikke for
meget og vær fysisk aktiv” fortsat vigtigt, når der skal sundere mad
på danskernes tallerken (2).
En undersøgelse, som for nyligt blev lavet af Madkulturen, peger på,
at mange danskere gerne vil spise mere klimavenligt. Men samtidig
er der også mange, der mangler viden og inspiration til at træffe
klimavenlige fødevarevalg (3). I 2020 skal Fødevarestyrelsen derfor se
på, hvordan vi kan vejlede danskerne, hvis der skal spises sundere og
samtidig mere klimavenligt.
Vi skal også fortsætte vores arbejde for at gøre det sunde valg til det
lette valg, og vi skal sørge for at sætte ny forskning i gang, der fortsat
understøtter vores arbejde, så vores indsatser som altid hviler på et
evidensbaseret grundlag.
Der er brug for fælles handling for at lykkes
Ansvaret for, at danskerne spiser sundere og mere klimavenligt ligger
hos alle grupper i samfundet, og det er derfor nødvendigt, at vi alle –
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både familien, civilsamfundet, erhvervslivet, organisationer, kommuner, regioner og staten m.fl. – bidrager til at løfte opgaven.
At ændre på befolkningens madvaner kræver et langt, sejt træk.
Ingen organisation eller myndighed, ingen fødevarevirksomhed, madprofessionel, diætist eller forsker kan løfte opgaven alene. Samtidig
ved vi, at der ligger et stort potentiale i at indgå brede samarbejder på
tværs af private og offentlige organisationer, da det kan være med til
at sikre mere effektive indsatser. En rapport fra Vidensråd for Forebyggelse peger eksempelvis på, at fremtidige indsatser i forhold til børn
og unge bør foregå på flere niveauer for at opnå de potentielt største
sundhedsfremmende effekter (4).
Sammen kan vi skabe markante og varige forandringer i forhold til
mad, måltider og sundhed.
Rådet for sund mad - et stærkt samarbejde for et sundere
Danmark
For at sætte skub i det brede samarbejde er Rådet for sund mad etableret. Mens 2019 var året for opstart af Rådet, bliver 2020 året, hvor
vi tager (sam)arbejdstøjet på. Rådet skal mobilisere alle kræfter, som
vil bidrage til en national indsats for sund mad og sundere måltider i
Danmark. Visionen er, at alle danskerne skal spise sundere (5).
I regi af Rådet vil Fødevarestyrelsen blandt andet bidrage til at søsætte
større projekter, hvor både offentlige og private aktører går sammen
om at finde løsninger, der får danskerne til at spise sundere. Vi har
allerede taget de første skridt, hvor vi i god dialog med de øvrige
medlemsorganisationer kommer med vores bud på indholdet i tre
overordnede programmer: Danskernes Madvaner, Generation Sund
og Måltider som Velfærd. Målet er, at programmerne og ikke mindst
de projekter, som sættes i gang under hvert program, afspejler det, vi
sammen vil gøre for, at danskerne skal spise sundere.
I februar 2020 er der mere end 30 medlemmer af Rådet, som
repræsenterer både offentlige myndigheder, private virksomheder,
forskningsinstitutioner, interesseorganisationer m.m. – herunder også
Fagligt selskab af Kliniske Diætister (6).
I Fødevarestyrelsen tror vi på, at grundlaget for et stærkt samarbejde
er lagt, og at vi sammen kan gøre en forskel.
Innovationspartnerskabet for sundere mad
Et andet stort og ambitiøst tiltag, som Fødevarestyrelsen startede op i
2019, og som vi fortsætter med i 2020, er Innovationspartnerskabet
for sundere mad.

Tre strategiske indsatsområder i Rådet for sund mad for
perioden 2019-21
n

 AMLE INDSATSERNE: Samle aktørerne om større programS
mer ved at koordinere, strategisætte og sammentænke nye
og eksisterende indsatser med fokus på mad, måltider og
sundhed.

n

 ÆTTE DAGSORDEN: Kvalificere den offentlige samtale om
S
sundere mad, hvor evidensbaseret viden om sunde mad- og
måltidsvaner skal fylde mere i den offentlige samtale om
sundhed.

n

 ELE VIDEN: Dele viden fra medlemmer og andre kilder om
D
sammenhæng mellem mad, måltider og sundhed samt skabe
overblik over indsatser.

Partnerskabet er grundlaget for et vigtigt samarbejde med det formål
at fremme udviklingen af nye, innovative og sundere produkter, og at
gøre de fødevarer og måltider, som allerede findes i supermarkederne,
kantiner og på take-away stederne, sundere - fx ved at reducere fedt,
salt og sukker samt øge frugt og grønt, fuldkorn og fisk (7).

det sunde valg, når de handler i supermarkederne, fx ved at der
kommer flere nøglehulsmærkede produkter på hylderne. Forbrugerne
skal via nudging ændre forbrugsmønster, og endelig skal en række
produkter blot gøres sundere, uden at forbrugerne nødvendigvis er
vidende herom.

Innovationspartnerskabet tæller allerede 138 partnere med over 250
deltagere på højt niveau fra fødevarevirksomheder, detailhandlen,
food service, sundhedsorganisationer, brancheorganisationer, myndigheder, forskningsinstitutioner m.fl. Partnerne fordeler sig hver især i
seks grupper, som har fokus på forskellige produktkategorier, og i en
gruppe, der arbejder med kommunikation. Mange partnere deltager i
flere grupper.

Partnerskabsmodellen har vist sig at være særlig stærk ved, at hele
værdikæden samles om ét fælles formål, som det blandt andet også
er set i Fuldkornspartnerskabet (8).

Samarbejdet i Innovationspartnerskabet for sundere mad foregår ved,
at partnerne i hver gruppe fokuserer på de største udfordringer i deres
produktkategori - er det fx fedt, sukker, for lidt grønt eller fuldkorn?
Derefter hvordan de kan udvikle sundere produkter, og der diskuteres
løsninger på kryds og tværs. Der holdes oplæg med både viden og
inspiration fra eksperter, og der iværksættes forskningsprojekter og
meget mere. Efter hvert møde tager deltagerne retur til arbejdspladsen, hvor de arbejder på, hvordan de kan omsætte den nye viden til
sundere produkter og måltider i deres virksomhed eller organisation.
Målsætningen er, at det skal være nemmere for forbrugerne at træffe

Ernærings- og sundhedsprofessionelle er vigtige i samarbejdet
for et sundere Danmark
Ernærings- og sundhedsprofessionelle, herunder kliniske diætister,
spiller en vigtig rolle i samarbejdet for et sundere Danmark. Det er jer,
der har kontakt med danskerne i hverdagen, og det er jer, der er med
til at formidle de officielle ernæringsanbefalinger og kostråd.
Via Fagligt selskab af Kliniske Diætister bidrager I også til arbejdet i
Rådet for sund mad og Innovationspartnerskabet for sundere mad,
hvor vi sammen udvikler, implementerer og formidler nye, stærke
indsatser.
Det samarbejde sætter vi i Fødevarestyrelsen stor pris på. Det er vigtigt, for sammen, og sammen med andre, kan vi nå længst!
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Danskernes
madkultur
Madkulturen laver bl.a. befolkningsundersøgelser
af danskernes mad- og måltidsvaner.
Den seneste undersøgelse, Madkultur19,
er fra december 2019. Læs mere her.

Råvarer
Madkulturens årlige befolkningsundersøgelse
af danskernes mad- og måltidsvaner, 2019
madkulturen.dk

Af Madkulturen, selvejende videns- og forandringsorganisation under
Miljø- og Fødevareministeriet

Noget kunne altså tyde på, at danskernes dalende råvareinteresse,
mangelfulde råvarekendskab og nedadgående køkkenfærdigheder
kan få konsekvenser for folkesundheden i Danmark.

Danskernes madkultur
Hvert år foretager Madkulturen, der er en selvejende organisation under Miljø- og fødevareministeriet, en befolkningsundersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Undersøgelsen tager udgangspunkt i
danskernes aftensmåltid og skifter år til år fokus mellem henholdsvis
danskernes råvarer, madlavning og måltidskultur.

Kødet spiller en hovedrolle
Selvom der er forskellige forandringer at spore i danskernes mad- og
måltidsvaner, er den danske madkultur grundlæggende en ret stabil
størrelse. Tag kød som et eksempel.
Kødet spiller en helt central rolle i den danske madkultur. Kødets dominans i de danske køkkener understreges blandt andet af de mange,
danske hverdagsretter, som er navngivet på baggrund af deres indhold af kød. Tænk bare på boller i karry, stegt flæsk med persillesovs
og bøf med løg.

Den seneste undersøgelse, Madkultur19, udkom i december sidste år,
med et særligt fokus på råvarer. En af undersøgelsens nøgleresultater
er, at danskernes råvareinteresse er dalene. Således er andelen af
danskere, der går op i, hvor deres råvarer kommer fra faldet fra 50% i
2016 til 43% i 2019.
Særligt bemærkelsesværdigt er de unges lave råvarekendskab til
grøntsager. Ifølge den seneste undersøgelse har kun hver anden
18-25-årige haft med erfaring med og kan genkende helt almindelige
danske grøntsager som rødbede, knoldselleri og grønkål.
Man bliver, hvad man spiser
Samme befolkningsundersøgelse havde i 2018 særligt fokus på danskernes madlavning og viste blandt andet, at danskerne laver mindre
og mindre hjemmelavet mad og bruger kortere tid på det. Faktisk er
hvert tredje aftensmåltid i Danmark tilberedt på under 15 minutter.
Samtidig viser undersøgelserne også, at danskerne i stigende grad
tager for sig af færdigretter og take away. Der findes efterhånden et
væld af færdigtilberedte måltidsløsninger, hvoraf mange kan være
gode i en snæver vending. Men til forskel fra den hjemmelavede mad,
hvor man selv står med råvarerne i hånden og smager maden til, kan
det for mange være en udfordring at holde kontrol med salt, sukker
og fedtindhold i de måltider, hvor produktionen udliciteres til andre.
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Danskernes forbrug af kød sker på trods af, at der i de seneste år har
været et stigende fokus på en række udfordringer forbundet med
produktionen og indtaget af kød – herunder betydning for sundheden, klimabelastning og for dyrevelfærden. I medierne har der været
historier om demonstrationer imod kødproduktion, og der har været
heftig debat om kødfrie dage, fleksitarisme, vegetarisme og veganisme. Men det store fokus har hverken ændret på, hvor ofte danskerne
spiser kød til aftensmad, eller på hvilken rolle kødet spiller på tallerkenen. Tre ud af fire måltider indeholder nemlig stadig kød - præcis som
for fem år siden – og kødet spiller stadig hovedrollen på hver anden
middagstallerken.
Og kød er ikke kun en favoritråvare i det hjemmelavede aftensmåltid.
Kigger man på danskernes valg af take away, er hyppigheden af kød
endnu mere markant. I hele 92% af tilfældene indeholder den valgte
take away-ret kød.
Det er interessant set i lyset af, at vegetarer og veganere i 2019 udgjorde henholdsvis 3% og 1% af Danmarks befolkning – svarende til
omtrent 200.000 danskere i alt.

Madkulturen er en videns- og forandringsorganisation
under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder for at
styrke madkulturen i Danmark gennem almennyttige og
kommercielle projekter.

De mest populære retter
Et andet stabilt element i danskernes madkultur er rugbrødet skarpt
forfulgt af kylling og pizza i mange former, hvilke langt henad vejen
er de samme retter, som har ligget på danskernes top ti de sidste
mange år.
Mere overordnet set falder hvert andet aftensmåltid indenfor kategorien ‘traditionel dansk mad’. Traditionel dansk mad forbindes ofte
med kød, sovs og kartofler. Hernæst kommer ‘moderne dansk mad’,
som karakteriserer omtrent 2 ud af 10 måltider. Det er særligt brugen
af grøntsager, der adskiller de to kategorier, idet der indgår væsentligt
flere grønt-sager (både rå og tilberedte) i moderne danske retter end i
de traditionelle danske retter.
Som en mulig konsekvens af, at danskerne laver mindre og mindre
mad selv, viser undersøgelserne et fald i danskernes erfaring med tilberedning af nye retter. I 2015 afprøvede danskerne 14-15 nye retter
om året, mens der i 2018 kun blev eksperimenteret med 9-10 nye
retter. Hvis faldet i andelen af nye retter fortsætter, kan det udfordre
vores madkultur, fordi vi stopper med at opretholde en levende madkultur, der udvikler sig gennem madlavningen.

Sunde madvaner handler altså ikke alene kun om, hvad vi spiser, men
er også stærkt påvirket af måden, hvorpå maden er lavet, og hvem vi
spiser maden med.
Den gode nyhed er, at otte ud af 10 danskere svarer, at det er vigtigt
for dem, at de fødevarer, som de anvender i måltidet, er sunde, hvilket peger på, at danskerne gerne vil spise sundt.
Spørger man Madkulturens direktør, Judith Kyst, understreger hun, at
udviklingen af en god og sund madkultur i Danmark blandt andet er
betinget af, at danskerne lykkes med at omsætte deres gode intentioner til praksis.
”I arbejdet med at styrke den danske madkultur og sikre bedre mad
til alle, må man først og fremmest forstå, at madkulturen er en supertanker, der ikke bare lader sig vende. Det er derfor helt afgørende,
at vi interesserer os for danskernes eksisterende adfærdsmønstre, og
hvad der driver dem. Og her er det jo rigtig positivt, at vores undersøgelser peger på, at så mange danskere faktisk gerne vil tilegne sig
sunde madvaner. Vores opgave er derfor at gøre det let og tilgængeligt at omlægge sine madvaner til det sundere – hvilket både omfatter
maden vi spiser og maden imellem os”.

Danskernes måltidsidealer
Selvom danskerne i stigende grad udliciterer madlavningen til andre,
tilslutter størstedelen af danskerne, svarende til hver anden, sig
familiemåltidet som måltidsideal. Familiemåltidet dækker over et godt
hjemmelavet måltid med friske råvarer, som man sidder ned med
andre og spiser. Det kan dog virke paradoksalt, når vi samtidig ved,
at hver fjerde dansker spiser aftensmaden alene på en gennemsnitlig
aften.
Familiemåltidet som måltidsideal er interessant med tanke på, at danskerne samtidig vurderer det hjemmelavede aftensmåltid både mere
sundt og mere velsmagende end take away og færdigretter, som
vurderes usundest og dårligst i forhold til smag og generel tilfredshed.
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Grøn maddannelse
for krop og klode
Af Michael Minter, programleder for Fremtidens fødevarer i Danmarks
grønne tænketank CONCITO, mm@concito.dk

dig kan have store sociale, miljømæssige, økonomiske og sundhedsmæssige sidegevinster.

Nye madvaner er et af de vigtigste virkemidler til reduktion af fødevaresektorens globale klimaaftryk. Særligt vores kødforbrug overskrider
langt, hvad planeten kan tåle. Vidensgrundlaget er klart og taler for et
rigtigt godt sammenfald mellem klimarigtige og sunde madvaner. Nu
bør vi allesammen lære, hvordan man laver lækker mad, der er god
for både kroppen og kloden.

Stort reduktionspotentiale på efterspørgselssiden
Mens der stadig er meget at gøre i forhold til at fremme nye klimaeffektive teknologier og produktionsmetoder i landbruget, peger
IPCC samt andre nyere internationale studier samstemmende på, at
en meget stor del af fødevaresektorens samlede reduktionspotentiale
ligger på efterspørgselssiden i form af mindre madspild og ændrede
madvaner.

Stigende verdensbefolkning og velstand sætter pres på kloden
På verdensplan er de samlede drivhusgasudledninger fra landbrug
og skovbrug estimeret til cirka 25% af den samlede udledning. I
Danmark står landbrugssektoren for godt 20% af de officielle danske
udledninger, og fødevarer samt drikkevarer står ifølge CONCITOs
beregninger for knapt 20% af gennemsnitsdanskerens forbrugsudledning.
FN estimerer, at der i 2050 vil være knapt 10 milliarder mennesker
på jorden, og ifølge FN’s Fødevareorganisation FAO skal fødevareproduktionen – i et scenarie med moderat økonomisk vækst – øges med
50% i forhold til 2013 for at kunne brødføde alle. En sådan forøgelse
af den globale fødevareproduktion gennem en simpel opskalering af
det nuværende fødevaresystem vil have store negative konsekvenser
for klimaet og miljøet (1).
Umuligt at opfylde Parisaftalen uden omfattende transformation af fødevaresystemet
Det er uomgængeligt, at der skal ske markante reduktioner i fødevaresektorens drivhusgasudledninger for at nå Parisaftalens mål om at
begrænse den globale temperaturstigning til under to grader og helst
1,5 grader. Det slås også fast i den seneste særrapport om landsektoren fra FNs klimapanel IPCC.
Ifølge IPCC udgør udledningerne af drivhusgasser fra marker, jord og
skove i dag omkring 23% af samtlige menneskeskabte drivhusgasudledninger på kloden. Fødevareproduktion udgør en væsentlig del af
udledningen fra landsektoren og anslås i sig selv at udgøre 21-37%
af de samlede drivhusgasudledninger, hvis man medregner alle trin i
fødevaresystemet fra jord til bord.
IPCC påpeger, at fødevaresystemets udledning kan mindskes i flere
led fra produktion til forbruger, og at tidlig handling, der bekæmper
klimaforandringer og fremmer klimatilpasning i landsektoren, samti-

18

Selvom IPCC-eksperterne er forsigtige i deres sprogbrug og ikke
kommer med specifikke anbefalinger, står det meget klart i særrapportens sammendrag til beslutningstagere, at det er afgørende for
fødevaresystemets bæredygtighed at få omlagt madvanerne til en
mere planterig kost, særligt i udviklede lande som Danmark, der i dag
har et meget højt forbrug af animalske fødevarer (2).
På knap 80% af det danske landbrugsareal produceres der i dag
dyrefoder, og en reduktion heraf kunne give plads til udtagning af
lavbundsjorder, etablering af skov mv. En stor del af de danske husdyr
produceres til eksport, men til gengæld fødes en stor del af dem op
på importeret foder som fx sojaprotein fra Argentina og Brasilien, og
det er problematisk i forhold til skovrydning mv. i disse lande (1).
Der kan brødfødes mange flere mennesker med et lavere klimaaftryk
ved i langt højere grad at dyrke planter til menneskeføde frem for foder til husdyr, og en større efterspørgsel på plantebaserede fødevarer
vil være en vigtig drivkraft i en sådan udvikling.
Nye danske madvaner kræver fælles indsats
I Danmark har klimavenlig mad i de senere år været på stærk fremmarch blandt mange forbrugere og fødevarevirksomheder, men trods
disse tendenser er der fortsat aktører i den politiske verden og i fødevaresektoren, der undlader at forholde sig konstruktivt og offensivt til
udfordringen. Det vil forhåbentlig ændre sig efterhånden som stadig
flere forbrugere og fødevarevirksomheder opdager de kulinariske,
sundhedsmæssige og forretningsmæssige potentialer i mere planterig
mad.
I rapporten om Klimavenlige madvaner fra 2019 præsenterer CONCITO en række forskellige opgørelser af de enkelte fødevarers klimaaftryk og konkluderer, at der trods meget forskellige opgørelsesmetoder
og resultater, hvor fx klimaaftrykket fra oksekød varierer mellem 14
kg CO2e og hele 188 kg CO2e per kilo vare, er et klart mønster i
klimarangordningen af fødevarerne. Kød fra kvæg og lam vejer meget

tungt i alle opgørelserne, mens mejerivarer samt gris, kylling og fisk
ligger i mellemklassen og plantebaserede fødevarer har et meget lavt
klimaaftryk, også når de vurderes i forhold til varernes ernæringsindhold (1).
Nye værktøjer på vej
Danmark er fortsat en af verdens mest kødspisende nationer. Ifølge
de seneste fødevaredata fra FAO ligger danskernes kødforbrug over
EU-gennemsnittet og langt over det globale gennemsnit. Danskernes
kødforbrug ligger langt over det bæredygtige niveau, som for nyligt
blev defineret af internationale forskere i EAT-Lancet-Kommissionen,
men også markant højere end de officielle danske kostanbefalinger
(3). På det grundlag kommer CONCITO med en række anbefalinger
til, hvordan politiske beslutningstagere, offentlige institutioner og
private virksomheder bør fremme klimavenlige madvaner. Blandt de
vigtigste anbefalinger er:
n

n

n

n

n

E n modernisering og klimaoptimering af de officielle kostråd i lyset
af EAT-Lancet-anbefalingerne
Analyse og etablering af mulige økonomiske incitamenter til mere
klimavenlige kostvalg, fx momsfri frugt og grønt
Etablering af en konsistent dansk statistik over forbruget af forskellige fødevarer i mængder
Uddannelse og kompetenceudvikling om klimavenlig mad i skoler
og fødevarevirksomheder
Udarbejdelse af en offentlig tilgængelig samt ensartet og konsistent opgørelse af forskellige fødevarers klimabelastning, inklusiv
deres effekt på arealanvendelsen (1).

Om CONCITO
Danmarks grønne tænketank CONCITO blev etableret i 2008.
Vores formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser
og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITO betyder ”jeg sætter i bevægelse” på latin, og
det er, hvad vi ønsker at gøre på klimaområdet. I dag er vi et af
Danmarks største grønne netværk med godt 100 virksomheder,
forskere, organisationer og personer som medlemmer.

Sidstnævnte anbefaling har CONCITO fået mulighed for at realisere
med projektet Den store klimadatabase, hvor CONCITO i samarbejde
med 2.-0 LCA Consultants og med støtte fra Salling Fondene vil gøre
klimaaftrykket fra mere end 500 fødevarer offentligt tilgængeligt.
Klimadatabasen forventes offentliggjort i efteråret 2020 og vil være
et centralt værktøj, der eksempelvis kan bruges som grundlag for et
forenklet klimamærkningssystem, klimaberegnede opskrifter, undervisning af skoleelever, opkvalificering af køkkenpersonale, oplysningskampagner og meget andet (4).
Klimavenlige madvaner er en afgørende forudsætning for at kunne
opnå en klimaneutral fødevaresektor inden 2050 og opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til under to
grader. Vidensgrundlaget er klart og taler for et rigtigt godt sammenfald mellem klimarigtige og sunde madvaner. Nu bør politikerne,
offentlige institutioner, uddannelsessystemet, fødevarevirksomheder
og organisationer – og selvfølgelig også diætisterne – gøre sit til at
forbedre danskernes grønne maddannelse.

I 2018 etablerede vi CONCITOs program om fremtidens fødevarer, der på en visionær og konstruktiv måde skal sætte et helt
anderledes klimaeffektivt og bæredygtigt fødevaresystem på
dagsordenen. Gennem vidensindsamling, dialog, formidling og
opinionsdannelse arbejder vi på at identificere og fremme mulige
løsningsveje med baggrund i den seneste danske og internationale forskning på området.

Referencer
1. CONCITO. Klimavenlige madvaner. 2019. https://concito.dk/klimavenligemadvaner
2. IPCC. Special report on Climate Change and Land. 2019. https://www.ipcc.ch/srccl/
3.	EAT-Lancet Commission. Food in the Anthropocene: the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. 2019. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31788-4/fulltext
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Det er måske lige meget,
hvem der har lavet
maden, bare den er god
Af Inger Abildgaard, journalist og madskribent,
ingerabildgaard7@gmail.com

Det er ikke så længe siden, jeg sidst fik fat i en dåseleverpostej bare
for lige at fornemme den. Den smager altså ikke helt tosset, når man
lukker øjnene og lytter opmærksomt efter vestenvinden.
Er der nogen, der kan huske dåseleverpostej fra Faaborg? Den lille,
flade cylinderformede dåse med en glat, rosa leverpostejsmasse, der
smager af sommerhus og campingtur. Jeg lærte dåseleverpostejen at
kende i sommeren 1959 under mit første besøg på Holmslands Klit
ved Vesterhavet. Mine bedsteforældre havde lige købt sommerhuset.
Det var uden køleskab, men udenfor huset blev et cementrør gravet
dybt ned i klitten. I røret boede en spand med sit kølige indhold af
smør og mælk, som kunne trækkes op i jordhøjde med en krog på
en metalstang. Alt hvad vi ellers fortærede behøvede ikke afkøling.
Det var hjemmelavet tykmælk, morgenfriske skrubber fra Ringkøbing
Fjord, røget makrel fra røgeren, dåseleverpostej, kartofler, persille og
purløg fra mormors bed og rugbrød fra købmandens kaffeduftende varebil, der parkerede på grunden hver torsdag. Dåseleverpostej
smager stadig ikke helt tosset, når bare man lukker øjnene og lytter
opmærksomt efter vestenvinden.
Først var der dåseåbneren...
Dåseåbneren var et uundværligt redskab i 1960’erkøkkenet. Brugsen
forhandlede den solide svenske model Boco, der blev monteret på
køkkenvæggen og kunne drejes ud i en ret vinkel, når den skulle åbne
”wienergryden” med frikadeller og kål, eller ”Jensens dåsehakkebøffer” med brun sovs. Gæster studsede ikke over at få serveret Jakabov
fra dåse garneret med stuvede ærter og gulerødder og dåsefrugt med
flødeskum til dessert. Det var bare moderne og dejligt nemt. Dåserne
indvarslede den første conveniencebølge i Danmark, husmødre, der
før var hjemmegående, ville ud til jobbene og lønningsposerne og
bort fra den til tilbagevendende, ydmygende udlevering af husholdningspenge hos de mænd, de var gift med. De kvinder havde ingen
sentimentale længsler efter hjemmebagte brød, syltning og henkogning; de ville hellere have fikse og nemme løsninger på dagens
daglige udfordring med at fodre familien af.
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Læs mere om danskernes madvaner fra 1940’erne til i dag
i Inger Abildgaards seneste bog: Fra sagogrød til smoothie,
Strandberg Publishing A/S.

Så kom den nødstedte madkultur
I 00’erne skulle vi tilbage til køkkenerne igen og redde vores nødstedte madkultur. Borte var dåserne med ærterne og gulerødderne.
Nu truede oversaltede færdigretter og fedtstruttende fastfood med
at oversvømme os. En generation eller to var allerede tabt. Børnene
var håbet. Måske kunne de blive de nye kompetente i køkkenerne og
endda lære deres forældre at lave rigtig mad. Vi var mange, der på en
eller anden måde arbejdede professionelt med mad og madkultur, og
som deltog i gruppearbejder og workshops med det formål, at udviklingen skulle vendes. Kurser blev sat i gang. Nogle børn blev mestre i
at partere en hel kylling og bruge en gasbrænder til crème brûlée.
Nu futter det grønne klimatog
Men udviklingen spiller os igen et pus. Vi skal ikke længere lave den
mad, vi har lært og får måske mindre behov for at partere kyllinger. Nu tumler kød og bøffer forslåede rundt i rabatten, mens det
fremadstormende grønne klimatog buldrer løs. Mange af os prøver
med hjælp fra opskrifter at lave vegetarmad gerne uden plantefars og
kødefterligninger. Men vi er uøvede og på fremmed grund. De fleste
af os har jo ikke fået vegetarretter ind med modermælken.
Samtidig laves mindre og mindre af vores mad på egne komfurer. I
den samlede detailhandel steg salget af færdigretter fra køl i 2018
med 8,4 procent i forhold til året før, viser tal fra analyseinstituttet
Nielsen. I Coop er salget af færdigretter, der bare skal varmes direkte
fra pakken og spises, steget med 39 procent fra 2015 til 2018. Vi
køber ikke alene mere færdig mad i butikkerne. Vi køber også take
away fra barer og restauranter og går meget mere i byen og spiser
end tidligere. Om 10 år vil kun ét af ugens aftensmåltider i de danske
familier være hjemmelavet, anslår tænketanken Madkulturen.

Konserves på dåser førte an i den første store conveniencebølge i 1960’erne. Dåsemad blev spist uden betænkeligheder. Filmstjerner som Ove Sprogøe, Kjeld
Petersen, Dirch Passer og Oswald Helmuth reklamerede for dåseskinken Jaka Bov, der for eksempel blev serveret med kogte kartofler og stuvede ærter og
gulerødder – også fra dåse. Billede: Brabrand-Årslev Lokalhistorisk Arkiv.

Indisk, thaiinspireret eller nordafrikansk?
Min yngste søn er god ven med en nyuddannet, dygtig kok. En bonus
af det bekendtskab er at kende små eksklusive restauranter, som
verden endnu ikke har opdaget, og som derfor er rimelige i pris. Sådan et sted i et rum på størrelse med en gammeldags kiosk sad vi en
aften, sønnen og jeg og studerede et spisekort med japanske svampe,
tatarer og en masse andet godt, mens temperaturen i lokalet faldt
mærkbart ca. hvert 5. minut, fordi døren gik op. Et madbud med
en stor klodset taske på ryggen trådte ind fra regnen udenfor. Der
var bestilt mad til udbringning på cykel, som det dagligt sker hos en
masse gode madsteder i København og velsagtens også andre større
danske byer.
Her behøver man ikke at sætte sig ind i vegetarkogekunst, for udbyderne er talrige. Vegetar? Ja gerne. Skal det være indisk, thaiinspireret
eller nordafrikansk? Hos et andet af mine børn serveres maden i

øjeblikket fra Simple Feast, en måltidskasse med lutter plantebaserede retter. Forleden spiste jeg gammeldags hjemmelavet mad hos
en jævnaldrende veninde. Hamburgerryggen var ovnbagt og saftig.
Grønkålen ved siden af føltes som en vitaminbombe og smagte jernmættet som en dusk persille på en sommerdag. ”Den er købt hakket
og vasket i en pose i supermarkedet og skulle bare lige dampes,”
sagde min veninde, som virkelig kan lave mad på den gammeldags
måde.
Butikkerne har oppet sig. Billige, saltede færdigretter har fået konkurrence fra nye. De er dyrere end før, men de smager af mad. Grønkål
er blevet tilgængelig, også selv om mormor ikke har brugt en kold
vinterdag i vaskehuset på at rense den.
- Det skålede vi på, for det må jo gerne være nemt, bare det også er
godt.
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Diætisten – den skjulte
samarbejdspartner?
Af Christina Rifbjerg Erichsen og Louise Hansen
Artiklen baserer sig på projekt udarbejdet af Christina Rifbjerg Erichsen,
klinisk diætist, chrrier@hotmail.com, Louise Hansen, klinisk diætist,
loui_01@msn.dk og Christine Lerbech Reese, klinisk diætist, christine-lerbech@hotmail.com.

Ernæring udgør en vigtig faktor for helbred og trivsel hos den
geriatriske patient. Men noget tyder på, at det alligevel ofte nedprioriteres, og den kliniske diætist bliver en skjult samarbejdspartner. Vi
har undersøgt, hvordan den kliniske diætist kan indgå i det tværprofessionelle samarbejde med plejepersonalet på en geriatrisk afdeling,
og vi giver i denne artikel konkrete redskaber til, hvordan den kliniske
diætist selv kan bidrage.

Metodeafsnit
Dette projekt blev udført i samarbejde med en geriatrisk afdeling og
den kliniske diætist, som afdelingen kan rette henvisning til. Projektet
tog overordnet afsæt i en hermeneutisk tilgang, da der ønskedes at
opnå en forståelse for plejepersonalets og den kliniske diætists oplevelse af samarbejdet på afdelingen (5). Som klinisk diætiststuderende
eksisterer en særlig interesse og forståelse for ernæring og vigtigheden af dette. Denne forforståelse udgjorde en forståelseshorisont,
som bl.a. var forudsætningen for fortolkninger gennem projektet (6).
Igennem projektet blev der anvendt tre metoder: litteratursøgning,
spørgeskemaundersøgelse af relationel koordinering og semistrukturerede kvalitative interviews. Indledningsvist blev lavet en bevidst
tilfældig søgning og en struktureret bloksøgning ud fra opstillet
PICO-model (7):
n

Baggrundsbeskrivelse
Det stigende antal ældre udgør i Danmark en stor udfordring i
sundhedssektoren, da aldring medbringer udfordringer relateret til
sygdom og funktionsevne (1). En undersøgelse viser, at 81 % af de
indlagte på en geriatrisk afdeling er underernærede eller i ernæringsmæssig risiko, hvilket for patienten kan betyde negativ indflydelse på
sygdomsforløb samt dårligere behandlingsresultater (2, 3). Derfor bør
ernæringsinterventioner til ældre patienter være en del af en tværprofessionel intervention, og geriatriske afdelinger bør lægge særligt
vægt på at identificere patienter i ernæringsmæssig risiko og opstarte
relevant ernæringsbehandling (4). Her spiller den kliniske diætist en
væsentlig rolle, og der kan argumenteres for, at den kliniske diætist
bør være en del af afdelingens personale for at sikre optimal implementering af ernæringsbehandlingen (2). Alligevel har vi som klinisk
diætiststuderende oplevet i praksis, at geriatriske sengeafdelinger ikke
har tilstrækkelig adgang til en klinisk diætist eller ikke benytter sig
af denne. Formålet bag dette bachelorprojekt var derfor at undersøge, hvordan den kliniske diætist kan indgå i et tværprofessionelt
samarbejde med plejepersonalet mhp. at udlede, hvad den kliniske
diætist selv kan gøre for at forbedre samarbejdet og herved bidrage
til forbedring af geriatriske patienters ernæringsstatus og indlæggelsesforløb.
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P articipants (P): Geriatrics, Aged
Intervention (I): Interprofessional Relations, Collaboration,
Multidisciplinary care team, Dietitians, Diet Therapy
Outcome (O): Readmission, Hospitalization

Hitsene blev grovsorteret for at undersøge, om der var små afsnit i
de enkelte studier, som omhandlede et tværprofessionelt samarbejde
med den kliniske diætist uden der var tildelt emneord på baggrund
af dette (5). Derudover blev relationel koordinering på den gældende
afdeling undersøgt via et valideret spørgeskema (8). Relationel koordinering er en teori udviklet af Jody Gittell, der har identificeret syv
dimensioner omhandlende relation og kommunikation i et tværprofessionelt samarbejde (8). Den relationelle koordinering mellem plejepersonalet og den kliniske diætist blev vurderet ud fra dimensionerne:
gensidig respekt, fælles viden og fælles mål samt hyppig, præcis,
rettidig og problemløsende kommunikation (8). Litteratursøgningen
og undersøgelsen af relationel koordinering medførte en række nye
forståelser og påvirkede vores forståelse af det tværprofessionelle
samarbejde på afdelingen. Ud fra resultaterne og dermed den nye
forståelse blev interviewguiden til de kvalitative interview udformet
(Figur 1). Der blev lavet fire enkeltmandsinterviews ansigt-til-ansigt
med tre fra plejepersonalet og den kliniske diætist for at indhente
deres subjektive holdninger og oplevelser af det tværprofessionelle

samarbejde. I interviewene indgik nogle af de samme aspekter som i
undersøgelsen af relationel koordinering for at få en dybere forståelse
af, hvad der lå bag svarene. Dette medførte en mere nuanceret forståelse af samarbejdet og gjorde det muligt at sammenligne resultater
og opdage eventuelle divergerende faktorer.
Resultater
Ud fra den indsamlede empiri blev der lavet en deduktiv analyse af
interviewene, hvor den teoretiske ramme fra relationel koordinering
og litteratursøgningen blev anvendt. Dvs. de syv dimensioner fra relationel koordinering og et tema fundet i litteratursøgningen: tilgængelighed og synlighed af den kliniske diætist (Figur 2).
Det tyder på, at der er behov for større fælles viden om den kliniske
diætists rolle, hvilket den kliniske diætist kan imødekomme ved at
undervise plejepersonalet i hvordan og hvornår, den kliniske diætist
kan benyttes, fx til morgenmøder. Desuden er det vigtigt, at der
findes et fælles mål og endvidere gensidig respekt, hvor imødekommenhed, professionalitet, faglighed, taknemmelighed og tillid kan
bidrage til dette. Yderligere skal fælles mål, fælles viden og gensidig
respekt kombineres med god kommunikation, hvor særligt hyppig
kommunikation mellem den kliniske diætist og plejepersonalet er
væsentlig for at øge plejepersonalets fokus på ernæring. Herigennem
kan den kliniske diætist øge fælles viden om sin rolle og plejepersonalets kompetencer inden for ernæring. Dette kan medvirke til at styrke
rettidig og præcis kommunikation, da plejepersonalets forståelse
af ernæringsplaner kan øges vha. større forståelse af den kliniske
diætists fagområde. Desuden bør den kliniske diætist kommunikere
problemløsende igennem god faglig dialog og endeligt gøre sig synlig
og tilgængelig vha. opsøgende arbejde, herunder deltage i konferencer i det omfang, det kan lade sig gøre.

Perspektivering og praksisrelaterede overvejelser
Som klinisk diætist kan dette projekt bidrage med viden om, hvad der
er vigtigt at være opmærksom på, når vi samarbejder tværprofessionelt i praksis. Vi har igennem projektet fundet frem til nogle tiltag,
som den kliniske diætist kan medtænke i sit bidrag til det tværprofessionelle samarbejde. Men det tværprofessionelle samarbejde er meget
komplekst og er forskelligt efter hvilken kontekst, man befinder sig i,
idet det tværprofessionelle samarbejde er en magtfuld social praksis
(11). Det ville være væsentlig at undersøge samarbejdet fra flere perspektiver i den gældende kontekst. I dette projekt er plejepersonalets
og den kliniske diætists perspektiver undersøgt på denne geriatriske
afdeling. Men dette betyder, at projektets resultater ikke uden videre
kan overføres til andre afdelinger eller andre geriatriske afdelinger i
Danmark.
Det er væsentligt at indtænke den kontekst, hvori det tværprofessionelle samarbejde udspiller sig, da konteksten er et kompleks af
relationer og hierarkiske organiseringer, som påvirker samarbejdet.
Fx hvordan kommunikationen er, både verbalt og non-verbalt, og
hvordan arbejdsgangene er på afdelingen (11). Desuden er der rationaler og normer, som viser, hvordan tværprofessionelt samarbejde
må forstås som indlejret i nogle særlige institutionelle dynamikker.
Disse præger, hvad der opfattes for rigtig/forkert eller godt/dårligt. At
fokusere på normer og rationaler kan være med til at forklare, hvorfor
nogle handlinger og synspunkter giver god mening for nogle aktører,
men fremstår uforståelige for andre (11). Man har som sundhedsprofessionel en profession, hvilket gør, at man ser den sundhedsfaglige
opgave, sig selv og de andre professioner på en særlig måde (11).
Groft sagt fokuserer kliniske diætister kun på ernæring, lægen på
ernæring i et medicinsk perspektiv og sygeplejersker på ernæring i et
plejeperspektiv.

Figur 1: Oversigt over metode

Litteratursøgning

Undersøgelse af
relationel koordinering

Kvalitative interviews

Svar på problemformulering
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Figur 2: Forslag til den kliniske diætists bidrag til det tværprofessionelle samarbejde

Fælles mål
Det fælles mål findes gennem
god dialog. Målet bør italesættes for nemmere at nå til fælles
konklusioner og tage fælles beslutninger. Dette kan fx ske ved
tværprofessionelle konferencer.

Fælles viden
Den kliniske diætist kan undervise plejepersonalet om sin rolle
i patientbehandlingen,
fx til morgenmøder på afdelingen, og gøre opmærksom
på i hvilke situationer, den
kliniske diætist bør inddrages i
behandlingen.

Synlighed og
tilgængelighed
For at minde om samt støtte og
guide i ernæringsbehandlinger, er
synlighed og tilgængelighed vigtigt. Den kliniske diætist kan være
synlig og tilgængelig vha. besøg
på afdelingen og
deltagelse i tværprofessionelle
konferencer.

Præcis kommunikation
Det er vigtigt, at den kliniske
diætist har sat sig grundigt ind i
hvilken patient, plejepersonalet
henvender sig omkring. Det er
desuden vigtigt, at den kliniske
diætists ernæringsplaner er overskuelige og simple at gå
til for plejepersonalet.

Problemløsende
kommunikation
Der bør være en god dialog, hvor
faglighed spiller en væsentlig rolle,
og hvor det er vigtigt at lytte til
hinanden.

Rettidig kommunikation
Den kliniske diætist og plejepersonalet bør kommunikere rettidigt
under hensyn til patientens behov
og hinandens andre arbejdsopgaver.
Hyppig kommunikation
Den kliniske diætist bør kommunikere hyppigt med plejepersonalet
for at øge fokus på ernæring.
Et studie foreslår, at den kliniske
diætist kan besøge afdelingen tre
gange ugentligt (10).
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Gensidig respekt
Imødekommenhed, professionalitet, faglighed, taknemmelighed
og tillid er vigtige faktorer for den
gensidige respekt, hvilket styrker
båndet mellem parterne.

I dette projekt er det tværprofessionelle samarbejde primært undersøgt ud fra relationel koordinering, som Lehn-Christiansen dog
kritiserer for bl.a. ikke at inddrage magtperspektivet (11). Ved at
fokusere på magt, kan man blive opmærksom på de dynamikker, der
opstår, når sundhedsprofessionelle med forskellige faglige baggrunde
og organisatoriske tilhørsforhold mødes og interagerer fagligt (11).
På baagrund af projektet tyder det på, at samarbejdet på afdelingen
bærer præg af magt som strukturelt vilkår, idet de sundhedsprofessionelle agerer på baggrund af autorisationer. Fx giver plejepersonalet
udtryk for, at lægen har det sidste ord: ”Der er os’ en hverdag, hvor
[lægen, red.] altid kommer og har den sidste kommentar”. Dette
stemmer overens med, at sygeplejerskerne er underlagt lægens behandlingsansvar, hvilket virker til at være tydeligt på denne afdeling.
Derudover nævner den kliniske diætist, at afdelingen er begyndt at
bruge hende mindre siden, der er kommet en ny overlæge. Ligeledes
giver en fra plejepersonalet udtryk for, at der er andre, som skal tage
ansvar for at igangsætte et samarbejde med den kliniske diætist, da
hun ikke selv har magt til dette. Dermed kunne det være vigtigt at
inddrage lægen i videre undersøgelse ift. projektet, og ligeledes når
den kliniske diætist fremadrettet skal samarbejde tværprofessionelt
med en afdeling.
Med ovenstående perspektiver in mente bliver det tværprofessionelle
samarbejde mere komplekst, og måden hvorpå den kliniske diætist
skal indgå i samarbejdet, skal tage udgangspunkt i den enkelte praksis ud fra hvilke rationaler, normer, kontekst og magtrelationer, der er
gældende.

Projektet er på mange måder relevant i en dansk samfundsfaglig
kontekst, hvor standardiseringsbestræbelser og øget specialisering af
behandlinger indenfor sundhedsvæsenet hviler på argumenter om
kvalitet, og hvor behandlinger i større grad stadig skal være omkostningseffektive (11). Det offentlige sundhedsvæsen er underlagt en
effektiviseringsdagsorden, hvilket påvirker hvornår og hvor mange
kliniske diætister, der kan ansættes (11). Dog ser man besparelser
på indlæggelsestid og genindlæggelser, når man anvender en klinisk
diætist i det tværprofessionelle samarbejde, hvorfor der kan argumenteres for, at der kan findes økonomisk nytteværdi i netop dette (12).
Den kliniske diætist kunne afhjælpe plejepersonalet ved at overtage
deres ernæringsfaglige opgaver, hvilket kunne være én måde at øge
effektiviseringen af både det plejefaglige og det ernæringsfaglige og
dermed højne kvaliteten af den faglige opgaveløsning (11). Her kan
relationel koordinering benyttes som procesoptimering af arbejdsgange (11).
En anden måde effektiviseringen kan øges er vha. en anderledes
fordeling af arbejdsopgaver, hvor faglige og økonomiske ressourcer
herved bedre kan udnyttes. De sundhedsprofessionelle får bredere
kompetencer, og flere faggrupper kan varetage ens opgaver (11).
Eksempelvis kan den kliniske diætists rolle i dette tilfælde være at
undervise plejepersonalet, således at plejepersonalet kan varetage
ukomplicerede ernæringsproblematikker. For at undersøge, hvordan
den kliniske diætist mest effektivt indgår i det tværprofessionelle
samarbejde, er det dog nødvendigt med flere studier, der undersøger,
hvorvidt der kan observeres færre patienter i ernæringsmæssig risiko,
herunder bl.a. besparelser på indlæggelsestid og genindlæggelser
ved samarbejde mellem plejepersonalet og den kliniske diætist. Dog
kan det være svært at måle effekten af en social praksis, som det
tværprofessionelle samarbejde er, da der netop findes så mange
“forstyrrende” faktorer og mange forskellige aktører, som kan påvirke
resultatet (11).
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FORSKNING

Vi skal huske at spise!
Livsstilen og kosten har betydning for udvikling af Alzheimers demens

Af Line Bak Josephsen, klinisk diætist, cand.scient. klinisk ernæring,
info@bak-nissen.dk

Alzheimers demens er den mest almindelige årsag til demens
og er en medvirkende årsag til sygelighed og dødelighed i
den aldrende del af befolkningen. Epidemiologisk forskning
antyder, at vores livsstil og kostvaner kan have indflydelse på
udviklingen af Alzheimers demens. Ernæringsinterventioner
ser derfor ud til at kunne være en væsentlig faktor i forebyggelsen af Alzheimers demens.
Årsagerne til udviklingen af Alzheimers demens er endnu ikke fuldt
klarlagt. Tilstande, der belaster hjerte og blodkar, er kendte risikofaktorer for udviklingen af demens. Ligeledes tyder nyere forskning på, at
diabetes også har en betydning. På baggrund af befolkningsundersøgelser synes der at være evidens for, at risikofaktorer såsom metabolisk syndrom, insulinresistens, type 2-diabetes og hypertension øger
risikoen for udviklingen af Alzheimers demens (1). Flere studier viser,
at den mad vi spiser, er med til at påvirke risikoen for en udvikling af
sygdommen. Særligt lavt glykæmisk indeks, hensigtsmæssig fedtsyresammensætning og højt indtag af antioxidanter ser ud til at have en
positiv effekt på forebyggelsen af Alzheimers demens (2,3).
Middelhavskost som forebyggelse af Alzheimers demens
Mennesker, der bor i Middelhavsregionen, har vist at have den højest
forventede levealder i verden og den laveste forekomst af Alzheimers demens. Disse observationer har været med til at underbygge
antagelsen om, at middelhavskosten kan have forebyggende effekt
på udviklingen af Alzheimers demens (4). Middelhavskosten ser ud
til at modulere inflammatoriske og oxidative processer, der kan spille
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en væsentlig rolle i udviklingen af sygdommen. Forskning har vist, at
indtagelse af en kost, der er sammenlignelig med principperne for
middelhavskost, er forbundet med en lavere risiko for Alzheimers
demens og langsommere progression af allerede opstået Alzheimers
demens (2,5,6).
Fedtstoffer - en central aktør
Fedtsyrer findes i alle kroppens celler og som en del af cellemembranen. Fedtsyreoxidation med frie radikaler resulterer i cellemembranskade, og derfor kan fedtsyreoxidation muligvis bidrage til udviklingen
af Alzheimers demens (7). Dette understøttes af observationer, der
viser, at den stigende forekomst af Alzheimers demens ikke kun
er sammenfaldende med en stigning i den gennemsnitlige levetid,
men også med en stigning i forholdet mellem omega-6 og omega-3 PUFA’er i gennemsnittet i den vestlige kost. Dette tyder på, at
forholdet mellem indtagelsen af omega-6 og omega-3 kan have en
betydning for udviklingen af Alzheimers demens (8). Epidemiologiske studier har påvist, at der ved indtagelse af en kost rig på omega-3-fedtsyrer ses en lavere forekomst af Alzheimers demens. Denne
positive effekt forudsætter dog, at der ikke samtidigt indtages store
mængder omega-6-fedtsyrer. Docosahexaensyre (DHA) og eicosapentaensyre (EPA) er de vigtigste omega-3-fedtsyrer, der indtil videre er
blevet undersøgt i kliniske humane forsøg. I forhold til forebyggelse af
Alzheimers demens er det fortsat uklart, hvad den bedste kilde til og/
eller kombination af specifikke omega-3-fedtsyrer bør være (7).
Andre aktive stoffer med mulig effekt på forebyggelse af Alzheimers demens
Flere studier viser, at øget oxidativ stress er en væsentlig initierende
faktor til udviklingen af de sygdomsprocesser, som ses ved Alzheimers demens (9). Antioxidanter såsom vitamin E og C ser ud til at

forhindre Alzheimers demens-lignende ændringer og dermed have en
forbyggende effekt (10,11). Dyrestudier antyder, at selen kan have
væsentlig betydning for hjernens sundhed og muligvis evnen til at
reducere risikoen for Alzheimers demens (12). Det er vist, at de fleste
af B-komplekse vitaminer er direkte eller indirekte forbundet med
neurologisk sundhed. Der findes dog kun begrænset dokumentation
for, om tilskud af B-vitaminer kan bremse indtræden eller progression
af Alzheimers demens (13). Der skal yderligere forskning til, førend
der kan gives konkrete anbefalinger for brug af tilskud af vitamin E, C
og B samt selen i forebyggelse af Alzheimers demens.

Hvad kan vi så anbefale vores patienter?
Der er fortsat ikke tydelig evidens i forhold til, hvilke kostformer
eller specifikke kostkomponenter der har en forebyggende effekt på
udviklingen af Alzheimers demens. Men meget tyder på, at hjerte- og
diabetesvenlig kost kan have en positiv effekt. Det er derfor nærliggende, at der i ernæringsinterventionen fokuseres på en kost med
lavt glykæmisk indeks, hensigtsmæssig fedtsyresammensætning og
højt indtag af antioxidanter som en del forebyggelsen af Alzheimers
demens (2).
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Min diætistdag
Tina Krogh Sørensen, klinisk diætist og kandidat i
folkesundhedsvidenskab,
ernæringsspecialist i Centralkøkkenet på Aarhus
Universitetshospital,
tiksoe@rm.dk
Jeg har den glæde at være
ansat som ernæringsspecialist i Centralkøkkenet på
Aarhus Universitetshospital. I
Centralkøkkenet har jeg 150
skønne kollegaer, heriblandt
ernæringsassistenter, bagere,
slagtere, kokke og økonomaer. Jeg selv er en del af
ernæringsteamet, som består af to kostkonsulenter, to ernæringsspecialister og én kommunikations- og udviklingsmedarbejder. 80
sengebærende afsnit får hver dag mad fra Centralkøkkenet, og det er
både somatik og psykiatri, så vi er en del af et rigtig stort hus.
Min funktion er at arbejde udviklingsorienteret med projekter, både i
Centralkøkkenet og i samarbejde mellem afsnit og Centralkøkkenet.
Jeg arbejder med kvalitetsforbedringer i forhold til at styrke vores
tilbud til klinikken og på den måde understøtte patientens ernæringsbehandling. I den sammenhæng kvalitetssikrer jeg vores tilbud ved
næringsberegninger, så vi opfylder retningslinjerne for de kostformer
og diæter, vi leverer. I Centralkøkkenet arbejder vi strategisk med
ernæring og forsøger at påvirke, hvor vi kan, på tværs af AUH. Ernæringsbehandlingen lykkes, hvis vi sammen løfter en fælles opgave.
Kl. 7.30: Jeg møder ind på kontoret, orienterer mig i kalenderen,
besvarer mails og drøfter dagens opgaver med kollegaer.
Kl. 8.00: Jeg fordyber mig i ”Madhåndteringskonceptet”. Sammen
med Logistik & Service har vi de seneste måneder arbejdet på udvikling af en ny model: ”Nøglefaktorer for god ernæringsbehandling med fokus på madhåndtering”. Formålet med modellen er at bidrage
til, at ernæringspolitikken på AUH kan efterleves. Dette skal gøres
med patienten i fokus, således at madhåndteringen - og herunder de
elementer heri der handler om ernæringsbehandling – bliver et fælles
anliggende for sengeafdelingerne, Logistik & Service og Centralkøkkenet. Det har været en spændende proces, og vi glæder os til at
komme i gang med implementeringen på afsnittene.
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Kl. 10.00: Jeg trækker i kitlen og cykler over på et afsnit for at lave
et interview med en sygeplejerske. Interviewet er en del af dataindsamlingen i forbindelse med et mindre projekt, vi laver i samarbejde
med MTIC (MedTech Innovation Consortium, Region Midtjylland).
Projektet har til formål at afdække hvilke tiltag, der er nødvendige
for at sikre patienterne sufficient ernæring. Det skal herudover give
indblik i, hvordan plejepersonalet forholder sig til, om patienterne vil
kunne tage større del i selv at bestille og kostregistrere mad og drikke.
Samtidig får jeg udleveret spørgeskemaer til plejepersonalet på afsnittet. Spørgeskemaerne er den anden del af dataindsamlingen i samme
projekt. Den næste måneds tid vil jeg primært bruge på at bearbejde
og formidle resultaterne. Det bliver interessant at dykke ned i.
Kl. 12.00: Møde med produktionslederne. Ernæringsteamet samarbejder i mange henseender med produktionslederne. Vores fælles mål
er, at patienterne ernæres sufficient under indlæggelse. Det kan vi
ikke gøre alene, men vi kan sørge for, at maden smager godt og har
det rigtige næringsindhold.
På mødet med produktionslederne i dag giver jeg en tilbagemelding
på den biologiske kvalitet af nogle nye proteinberigelsesprodukter, vi
ønsker at afprøve i produktionen.
Kl. 13.00: Smagstest af hjemmelavet beriget is. Jeg har nogle engagerede og dygtige kollegaer i produktionen, som bidrager med gode
løsningsidéer til udvikling eller forbedring af vores tilbud. Vi har ikke
været tilfredse med konsistens og farve på vores hjemmelavede
jordbæris men efter adskillige tests og justeringer i opskrift, metodik
og råvarer, har vi nu opnået ikke kun en fin lyserød farve men tilmed
forbedret smag, konsistens og proteinindhold.
Kl. 13.30: Møde med kontaktpersoner for klinisk ernæring. Ernæringsudvalget er genopstået på AUH, med nye stærke kræfter, og
har fået etableret et netværk af kontaktpersoner i klinisk ernæring
(én kontaktperson fra hvert afsnit). Ønsket er at højne indsatsen med
klinisk ernæring i den daglige praksis og at styrke dialogen, både
mellem afdelingerne, men også mellem afdelingerne og ernæringsudvalget. Det første møde bød på gode konstruktive drøftelser og
summede af lyst og vilje til at skabe forandringer på ernæringsområdet på AUH.
Kl. 15.00: Jeg kan lige nå at følge op på en mail. Et afsnit ønsker en
oversigt over deres forbrug af mad/drikke. Samtidig ønsker de en
vurdering af, hvor jeg tænker, at der kan være en overrekvirering. Jeg
giver en tilbagemelding på deres forbrug holdt op imod deres registrerede sengedage. Samtidig tilbyder jeg et møde, så vi sammen kan
kvalificere en mulig indsats på baggrund af deres patienters behov. Vi
skal sikre, at patienterne får et tilbud, der opfylder deres ernæringsbehov.

“Pga. smagsforandringer efter kemoterapi
var der ikke længere noget, der smagte
mig. Jeg holdt op med at være sulten
og mistede lysten til at spise.”

BEHANDLINGSRESULTAT BØR
IKKE VÆRE EN
SMAGSSAG
Op til 70% af kræftpatienter
oplever smagsforandringer under
behandlingen1, hvilket kan have
negative konsekvenser for ernæringsstatus og lede til vægttab.

TRE SMAGSVARIANTER
UDVIKLET I SAMARBEJDE MED
KRÆFTPATIENTER
Hot tropisk ingefærsmag:
Hvis maden ikke smager af noget
Cool rød frugtsmag:
Hvis man har en dårlig smag i munden

Mat. nr. 374 | 01.2020

Neutral:
Hvis man er følsom over for smag og
lugt

Nutridrink Compact Protein er en fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.
1. Spotten et al. 2017 Subjective and objective taste and smell changes in cancer. Annals of Oncology 28:
969–984, 2017.

NY BOG

Modtag den nye bog
- og anmeld den i Diætisten
Bogen kan beholdes, og ønske om anmeldelse sker efter efter først til mølle-princippet. Skriv en mail til redaktor@diaetist.dk og få bogen
tilsendt.
Annoncering af bogen her på siden beror på pressemeddelelse.

Ikke til forhandling - livets ligning
Forfatter Chris MacDonald
Politikens Forlag
376 sider
Hvorfor bliver stadigt flere af os syge, stressede og angste, selvom vi aldrig har haft bedre muligheder for at stortrives, både fysisk og mentalt? Danmarks mest populære sundhedsformidler,
humanfysiolog Chris MacDonald, har brugt de seneste 20 år på at grave i menneskets urgamle
genetik og moderne videnskab for at finde svaret på dette vigtige spørgsmål. Denne bog er hans
bud på en løsning – et monumentalt og meget personligt manifest fyldt med tankevækkende
viden, humor og håb.
Chris MacDonald forklarer, hvorfor vi gambler med en række naturlige forudsætninger for
vores trivsel. Med sit legendariske fortælletalent fører han os langt tilbage i tiden til menneskets
grundfjeld og til fjerne egne af kloden, hvor hverdagen er skruet anderledes sammen, og vi
følger hans samtaler med verdens førende eksperter for at finde løsninger på de mismatch-problemer, vi har bragt os selv i.
Chris MacDonald inspirerer os til at se på os selv og vores tilværelse med helt nye øjne og ruster
os til at tænke anderledes. Han giver os mod til at sige fra, når verden omkring os bliver så skør
og naturstridig, at den kan skade os, og til at træffe de valg i hverdagen, som er forudsætningen
for vores trivsel. Ikke mindst når det gælder søvn, kost og motion.
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Når mad ikke handler om mad
Temamøder om spiseforstyrrelser i hver af de fem regioner.
Tid, sted og tilmelding via kost.dk/kurser.
DSKE årsmøde 2020
Tid: 15. maj 2020; tilmeldingsfrist 19. april 2020
Sted: Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28,1253 København K
Folkemødet på Bornholm
Tid og sted: 11.-14. juni, Allinge
Ernæringsfaglig behandling af spiseforstyrrelser (anoreksi, bulimi og BED)
Tid og sted: 19. juni, FaKD, København; tilmekding på kost.dk/kurser
The Rehabilitation International World Congress 2020
Tid og sted: 8.-10. september, Aarhus
https://www.riworldcongress2020.com/
International Congress in Dietetics
Tid og sted: 15.-18. september, Cape Town, Sydafrika
http://www.icda2020.com/
6th International Vitamin Conference
Tid og sted: 22.-25. september, København
Abstract submission: 10 May 2020 på mail@vitaminconfernce.com
Hjerteforeningens sundhedskonference 2020
Tid og sted: 29. september, Odense
ONCA - Optimal Nutrition Care for all
Tid og sted: november, København
https://ec.europa.eu/eip/ageing/commitments-tracker/a3/optimal-nutritional-care-all-onca_en
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Luise Persson Kopp
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kommunikation@diaetist.dk
Ansvarlig for rammeplaner
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Skriv til redaktor@diaetist.dk med dine ønsker og ideer eller dit eget bidrag til bladene
i 2020.
Diætisten i 2020
I forbindelse med samsending med K og E’s
blade udkommer Diætisten i 2020 i februar,
marts, maj, august, september og december.
Deadline er ca. seks uger før udgivelsen.
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Hvis appetitten og vægten svigter ...

... kan

støtte

RESOURCE® 2.0+fibre er en ernæringsmæssigt
fuldgyldig ernæringsdrik med højt proteinindhold og
præbiotiske fibre. RESOURCE® 2.0+fibre er fremstillet
specielt for at kunne imødekomme forhøjet energi- og
proteinbehov hos patienter med sygdomsrelateret
underernæring, eller til dem som risikerer sygdomsrelateret underernæring. RESOURCE® 2.0+fibre kan
hjælpe til at mindske vægttab,1 bevare muskelstyrken1
og opbygge en god bakteriebalance i tarmen.2,3

18 g

PROTEIN*

ENERGIRIG

400
KCAL*

5g

FIBRE*
*pr. 200 ml

NÅR DU SKAL BRUGE EKSTRA KRAFT

1. Stratton & Elia (2007). Clinical Nutrition Supplements (2007) 2, 5–23. 2. Slavin. Fiber an prebiotics: Mechanisms and Health Benefits.
Nutrients 2013, 5, 1417–1435. 3. Buigues et al. (2016) Effect of prebiotic Formulation on Fraility Syndrome: A Randomized, Double.Blind
Clinical Trial. Int. J. Mol. Sci. (2016) 17.
Fødevarer til særlige medicinske formål. Information til sundhedsfagligt personale.
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