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De dårlige nyheder først 

• Er det rigtigt at helten ikke dur uden mad og drikke? 



Fakta 
Keys A. JADA 1946 
25,5 år 

Effect of semi-starvation
Keys et al. 1950
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Lidt baggrund 
Keys A. JADA 1946 
25,5 år 

Effect of semi-starvation
Keys et al. 1950
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Udfordringen!! 





De dårlige nyheder først 

• Er ernæring en systematisk del af rehabilitering? 





Udfordringen! 



August 2011 - Indlæggelsesrapport: Svimmelhed. Får 3 (= har 

vanskeligt ved at klare at spise, drikke, lave mad) i spisning i den 

habituelle funktionsniveau  

 

December 2011 - GOP. Ergo/fysioterapeutisk startvurdering: 
Funktionsevnenedsættelse/ nedsat appetit 

Test: er småtspisende og der har været et vægttab på 10 kg de 

sidste par år 

Mål: ønsker at blive mindre svimmel, men er ikke optimistisk da 

hun har været i træningsforløb flere gange både på faldklinik og 
sundhedscenter uden godt resultat 

 

Januar 2012 - Ergo/fysioterapeutisk slutvurdering: 

funktionsevnenedsættelse/ nedsat appetit 

 
Februar 2012 - Indlæggelsesrapport: Indlagt med diarre og 

opkast. Trykket nødkald. (AV kører ud) 

 



Februar 2012 - Indgår i TTH med henblik på at blive helt eller 

delvist selvhjulpen.  Er fortsat svimmel og har kvalme. Foreslås 

Dagcenter eller café, men afslår. 

 

Marts 2012 - Stopper i TTH da hun ikke magter det længere 
 

Maj 2012 - Årligt besøg af Forebyggende Hjemmebesøg 

 

Juni 2012 - Handleplan oprettet i CARE på Inkontinens. Klient 

har tabt sig. Rådet til at få recept på proteindrik 
 

Status 

Målinger i omsorgssystem 3 x BT 

11 hjemmeplejeydelser 

+ hjemmesygepleje 
 
 

 



Så til de gode nyheder 

• Er jeg den eneste der synes det er relevant med 

mad og drikke? 





National plan 

Socialstyrelsen 2013 



Validerede metoder til opsporing af ældre 
med gavn af ernæringsindsats 



Så til de gode nyheder 

•Hvis helten ikke dur uden mad og drikke – dur han 

så hvis han får mad og drikke? 



      Øgning i vægt                     Øgning i funktion 
Beck A et al. e-SPEN 2011       



Hjemmepleje + klinisk diætist + ernæringstilskud 
(Gray-Donald et al. 1995) 



Madservice + ernæringstilskud 
(Payette K et al. 2004) 



Den nuværende madservice 

http://www.tv2east.dk/sites/www.tv2east.dk/files/images/digi/arkiv/2009-12/A3/madudbringning.jpg
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=B4Sw8pOShbKgVM&tbnid=GAqECjqbkhs1gM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fdinby.dk%2Fbeder%2Frigeligt-smoer&ei=FY3PUvKKPJD_yAODrYDgDQ&bvm=bv.59026428,d.bGQ&psig=AFQjCNHRx4JeR8B7K3GqrKALWaj1cYNlzA&ust=1389420172079091


Genoptræning og lign.  
(Tieland M et al. 2012, Rydwik E et al. 2008;2010) 



Så til de gode nyheder 

• Alt det der er jo lavet i andre lande – dur ernæring 

også i Danmark? 



Ernæring virker også i DK! 



Den nye model 



 

                Indsatsgruppen 
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Data – bl.a!!!! 
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Et andet  -  Øgning i livskvalitet  =  god Økonomi      



CES = Cost-effectiveness studie af tværfaglig 

ernæringsintervention 

Ét af resultaterne: 

 
Et formaliseret samarbejde 

ml. klinisk diætist, ergoterapeut og 

fysioterapeut var langt mere 

effektivt end en indsats, der 

udelukkende benyttede en af de tre 

faggrupper. 




