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Ernæring og NET 
Diætist Mette Borre 

Odense 10.11.16 

 
 Hvilken betydning har 

ernæringstilstand, funktionsevne og 
fordøjelse hos NET 

 
-og skal vi,  kan vi og I gøre noget? 

 

 

Underviseren 

• Klinisk diætist på AUH 

• LMST, panel for 
ernæringspræparater 

• FVST, anbefalinger - 
ernæring på sygehuse 

• Soc.styrelsen, anbefalinger  
ældres ernæring, 2015 

Fra Fjerritslev til Farum 
- men ”kun” 8 meter 

Har du tjek på din afføring? 

 
Konsistens, volumen og kontrol 

Hvordan er din appetit?  

• - eller vis mig køleskab   
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Holder du din vægt? 

• - Vej dig regelmæssigt og undgå vægttab 

Sammenhæng mellem vægttab og tab 
af funktionsevne? 

• Selv et lille uplanlagt 
vægttab ca. 1% af 
kropsvægten pr år 
medvirker til tab af 
fysisk funktionsevne. 

• - tab af muskelmassse 
og styrke 

Er du fortsat aktiv? 

• Tab af funktionsevne? 

Aldersbetinget ændring i kropssammensætning 

• Mænd 20-29 år: 15 kg fedt og 24 kg muskler 

• Mænd 70-79 år: 24 kg fedt og 12 kg muskler 

 

Sarcopeni (tab af kød) 

Aldersbetinget nedbrydning af muskelmasse kan 
ikke forhindres, men mindskes  

Fysisk aktivtiet 

Ekstra protein  

Fysisk aktivtiet 

Ekstra protein 

Sygdom og vægttab 
en uheldig cocktail 

 • Her kræves en ekstra 
indsats mht ernæring 
og træning 
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Hvad kan vi selv gøre? ”Modediæter eller mad er religion” 

• ”det er farligt at spise gluten, sukker, 
kulhydrater…  - tør man snart spise noget? 

• Ingefær er da sundt - ikke? 

Hvad påvirker din lyst til at spise? ”Det er jo vigtigt at spise rugbrød” 

• sagde en kvinde med stort vægttab og nedsat 
appetit  

• Er det korrekt? 

Hvad siger pårørende? 

• Kan vi hjælpe… 

• Kan vi gøre noget… 

• Spis nu – spis nu bare lidt mere … 

• Det er da så godt med ingefær og 
rødbeder….eller er det? 

Protein  
anbefalinger for ældre > 65 

Anbefalinger 
0,8-1,5 g protein/kg/dg for voksne 
 
Aktive ældre: 1,1-1,3 g protein/kg/dg (15-20 E %) 
Ved inaktivitet/dårlig appetit, sygdom: 1,5 g 
protein/kg/dg 
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Protein  
behov pr kg pr dag 

Raske 0,8-1,5 

NET med vægttab 
og kronisk sygdom 

1,2-1,5 

Aktive ældre 1,1-1,3 

Ældre svækkede 
 

1,5 

Svær akut sygdom 1,3-1,5 

PROTEIN
– også til mellemmåltiderne

Protin

1 glas (175ml)

950kJ & 10g protein

Sødmælk

1 glas (175ml)

470kJ & 6g protein

Kakaoletmælk

1 glas (175ml)

500kJ & 6g protein

Nutridrink Compact

1 flaske (125ml)

1260kJ & 12g protein

Nutridrink Yoghurt Style

1 flaske (200ml)

1260kJ & 12g protein

Ryå energitæt is

1 bæger (70g)

850kJ & 5g protein

Chokolademousse

1 bæger (100g)

800kJ & 5g protein

Cultura m.knas

1 bæger (150g)

600kJ & 8g protein

Herlev Hospital, kliniske diætister, januar 2012
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NET og ernæring 
Hvad ved vi? 

Kan vi gøre noget ved det? 

• NISSER: tal med lægen om mundtørhed, 
forstoppelse, diarre….. 

Hvis du heldigvis har det godt 

• Intet vægttab 

• God appetit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige spørgsmål 

• Hvis du får mellemmåltider, hvad er det så? 
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• Hvad består dine drikkevarer af? 
– Vand (det er jo vigtigt) og kaffe 

• Hvor ofte vejer du dig? 
– Jeg har tabt mig, men det var vist tiltrængt 
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Vigtige spørgsmål 

• Hvis du får mellemmåltider, hvad er det så? 
– Det typiske svar: Lidt kage, frugt eller en kiks 

• Hvad består dine drikkevarer af? 
– Vand (det er jo vigtigt) og kaffe 

• Hvor ofte vejer du dig? 
– Jeg har tabt mig, men det var vist tiltrængt 

• Føler du sult eller har kvalme? 
– Man skal ikke spise, hvis man ikke er sulten, vel? 

 

 

Har du en vægt og vejer du dig? 

• Vej dig om morgenen før 
mad og væske 

• Vej dig kun 1 gang om 
dagen 

• Vej dig 2-3 gange om ugen 
• Selv et lille vægttab er af 

betydning 
• Med ernæring kan du (selv) 

gøre en indsats 


