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Kost og psykiatri
Der er i disse år ved at være et større fokus på relevante, sundhedsfremmende og 
forebyggende tilbud, hvor sygehusene er ansvarlige for tilbud før og under behand-
lingen, og kommunerne har ansvaret efter udskrivelsen. Relevante forebyggelsestil-
bud tager afsæt i de krav, der stilles ud fra standarder i Den Danske Kvalitets Model 
(DDKM). Forebyggelsesaktiviteterne bliver i stor stil relateret til KRAM-faktorerne, dvs. 
Kost, Rygning, Alkohol og Motion. KRAM-faktorerne og de nye kostråd er nødvendige 
at kende i arbejdet inden for psykiatrien, da mange psykiatriske patienter bl.a. har 
væsentlig nedsat egenomsorg.

Mennesket anses som værende et holistisk væsen, der skal mødes på alle planer. 
Det, som vi spiser, trænger ind i hver enkelt lille celle i vor krop. Modstandskraft over 
for sygdom hænger sammen med livskraften. Uden livskraft er vor krop, sjæl og ånd 
som en bil, hvor batteriet er opbrugt. Livskraften sætter kroppen i stand til at fungere i 
samspil med dens omgivelser og til at skabe indre balance.

Ønsker vi at have et godt helbred eller få det bedre, er det nødvendigt at tilgodese 
den fysiologiske, biokemiske, følelsesmæssige og åndelige livskraft, da det indvirker 
på hinanden.

Hos en del psykiatriske patienter er livsenergien lav eller ude af balance. Patienten får 
som oftest medicin til at dæmpe de svære symptomer samt medicin til at mindske 
bivirkninger. Visse psykiatriske sygdomme, f.eks. skizofreni, kan være domineret af ne-
gative symptomer, som bl.a. indebærer, at patienten bliver inaktiv og ikke føler trang 
eller lyst til at bevæge sig. Indtagelse af antipsykotika er hverdag for disse patienter, og 
dette indebærer, at der kan udvikles en større sultfølelse end normalt. Det bevirker, at 
patienterne indtager større mængder mad, end de forbrænder. 

En del tager på som en bivirkning af medicinen, andre får øget tørst og større appetit 
efter især søde sager. Den igangværende spiral imod vægtøgning fortsætter, hvilket 
igen øger risikoen for metabolisk syndrom, dvs. udvikling af diabetes, hjertekramper, 
blodprop i hjertet eller slagtilfælde. Motion anbefales, men da mange også bliver 
inaktive, er det et svært problem at løse. Deres selvværd og selvtillid påvirkes også i 
denne proces, idet den daler yderligere.

Livskraft

Vægtøgning
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• Spis varieret, ikke for meget 
 og vær fysisk aktiv. 

• Spis mere fi sk. 

• Vælg magert kød og kødpålæg. 

• Spis mindre mættet fedt.  

• Spis mindre sukker. 

45

 KAPITEL 2. ENERGI OG MAD

Spis frugt og grønt Spis fisk og fiskepålæg Spis kartofler, ris eller pasta og 
  groft brød

Spis mindre fedt Sluk tørsten i vand Vær fysisk aktiv

5.  Brug en vinkelmåler og tallene fra skemaet til at tegne et cirkeldiagram med 
energiprocentfordelingen for produktet.

Fortæl
Gennemgå beregningerne og vis, hvordan du fandt energiprocentfordelingen i pro-
duktet. 

Hvad kan I bruge energiprocentfordelingen i en vare til?

Forklaringer
Kostråd 

Her er to anbefalinger til god kost:
Kostrådene
Y-modellen.

KOSTRÅD 

De officielle kostråd er en god rettesnor at leve efter. Hvis man følger rådene, vil de 
fleste mennesker få en sund kost med en passende blanding af kulhydrat, protein og 
fedt.

Se mere om kostråd på www.altomkost.dk
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• Spis frugt og mange grøntsager. 

• Vælg fuldkorn. 

• Vælg magre mejeriprodukter. 

• Spis mad med mindre salt. 

• Drik vand. 
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Fedt
Fedt er nødvendigt for mange af kroppens processer. Din krop bruger bl.a. fedt til at 
opbygge cellerne og til at optage fedtopløselige vitaminer.

Der findes forskellige typer af fedt:

Fortrinsvis fra dyreriget. Er fast ved stue-
temperatur.

Fortrinsvis fra planteriget. Er flydende ved 
stuetemperatur.

Fortrinsvis fra fede fisk.

Fx fra:
mælkeprodukter
smør
ost
kød
chokolade
palmin.

Fx fra:
diverse olier (oliven m.m.)
avocado
nødder, mandler, jordnødder.

Fx fra:
laks
sild
makrel
hørfrøolie
rapsolie.

Din krop har brug for fedtstoffer fra alle tre grupper, ca. 1/3 fra hver gruppe. I Dan-
mark spiser vi overvejende fedt fra gruppen af mættede fedtsyrer – fedt der kommer 
fra dyrene. De mættede fedtsyrer får indholdet af LDL-kolesterol (husk det på: det 
Lede kolesterol) i blodet til at stige. Det betyder, at der er en øget risiko for at ud-
vikle livsstilssygdomme som fx åreforkalkning og blodpropper. Derfor skal du være 
opmærksom på overvejende at spise fedt fra de to andre grupper, umættede og 
flerumættede fedtsyrer. De får nemlig indholdet af HDL (husk det på: det Herlige 
kolesterol) i blodet til at stige og indholdet af LDL-kolesterol til at falde. Dermed er de 
sundere for din krop og nedsætter risikoen for åreforkalkning og blodpropper.

OVERVEJ:

Sundhedsstyrelsen 
anbefaler:

At maks. 30 E% af 
kostens energi kom-
mer fra fedt, og maks. 
10 E% fra mættede 
fedtsyrer.
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Det har ikke betydning, om det er de magre eller fede produkter, der indgår i den 
daglige mad. Kalciumindholdet er næsten det samme i begge typer.

Kalium
Kalium er et mineral, der har betydning for nerve- og muskelfunktionen og blodtryks-
reguleringen. Kalium indvirker desuden på kroppens syre-base-balance og indgår i 
væskebalancen. 

Kalium fås gennem:
Frugt
Grøntsager
Kød.

Natrium
I maden findes natrium overvejende som salt, dvs. natriumklorid (NaCl). Natriumklo-
rid er også almindeligt bordsalt. 

De fleste danskere får for meget salt. Kroppens behov er ca. 1/2 g NaCl dagligt, 
men kostundersøgelser viser, at indtagelsen ligger mellem 8 og 15 g dagligt. 

SPORSTOFFER

Sporstofferne jern, kobber, jod og selen har lige så stor betydning og funktioner i 
kroppen som andre næringsstoffer, selv om kroppen kun har brug for meget små 
mængder.

Gode kilder til kalcium.
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Proteiner er kroppens byggesten og dermed en meget vigtig bestanddel af kroppen. 
Når kroppen har taget det protein, den har brug for til cellernes udvikling og vedlige-
holdelse, bruges resten som energikilde.

Protein findes primært i kød, fisk, æg, mælkeprodukter, ost og bælgfrugter.

OPGAVE.

Kroppen bruger protein til at vedligeholde fx:
muskler   
hud    
hår    
negle.

Der sker hele tiden en nedbrydning og opbygning af proteiner i kroppen, og hvis 
kroppen ikke får tilført nok proteiner, bruger kroppen af sine egne proteiner (muskler), 
fx under sygdom med nedsat appetit. Det kan være problematisk for ældre menne-
sker. De har sværere ved at genvinde muskelmassen efter sygdom eller fejlernæring, 
og sår på kroppen har sværere ved at hele.

Ældre og syge, der ikke får nok at spise, har ofte et større behov for proteiner.

OVERVEJ:

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

At ca. 10-20 E% af kostens energi kommer fra protein.

Proteinrige råvarer.
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Jern
Gode jernkilder i maden er:
 Indmad
 Kød 
 Torskerogn
 Bælgfrugter
 Havregryn.

Kobber
De bedste leverandører af kobber er:
 Indmad
 Nødder
 Kakao
 Kaffe.

Jod
De bedste kilder til jod er: 
 Fisk
 Skaldyr.

Indholdet af jod i kornprodukter og grøntsager er afhængig af geografiske forhold og 
jordbundsforhold. 

Selen 
Selen indgår i enzymer. Selen har funktion som antioxidant i cellerne i sammenhæng 
med E-vitamin. Gode leverandører af selen er:
 Fisk
 Skaldyr
 Indmad.

Kroppen har brug for ½ g 

salt dagligt. Hvor meget salt 

får du?
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Jo mindre et kulhydrat er, jo hurtigere 
bliver det optaget i kroppen og omsat 
til energi.

Hvis man forestiller sig sukker som 
perler, er: mono- og disakkarid en 
enkelt eller to perler. 

Monosakkaridet kan optages direkte i 
cellen, mens disakkarid skal ”klippes” 
over en enkelt gang af et enzym. 

DE STØRSTE KULHYDRATER 

De største kulhydrater kaldes poly-
sakkarider.  Modsat de mindste kul-
hydrater smager de ikke sødt og giver 
en langsom stigning af sukker i blodet 
samt en længere mæthedsfornem-
melse. Se billederne af de ”langsom-
me kulhydrater.” 

Monosakkarid

Polysakkarid

Mad og fødevarer med 

“hurtige” kulhydrater.
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5.  Brug en vinkelmåler og tallene fra skemaet til at tegne et cirkeldiagram med 
energiprocentfordelingen for produktet.

Fortæl
Gennemgå beregningerne og vis, hvordan du fandt energiprocentfordelingen i pro-
duktet. 

Hvad kan I bruge energiprocentfordelingen i en vare til?

Forklaringer
Kostråd 

Her er to anbefalinger til god kost:
Kostrådene
Y-modellen.

KOSTRÅD 

De officielle kostråd er en god rettesnor at leve efter. Hvis man følger rådene, vil de 
fleste mennesker få en sund kost med en passende blanding af kulhydrat, protein og 
fedt.

Se mere om kostråd på www.altomkost.dk
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Proteiner er kroppens byggesten og dermed en meget vigtig bestanddel af kroppen. 
Når kroppen har taget det protein, den har brug for til cellernes udvikling og vedlige-
holdelse, bruges resten som energikilde.

Protein findes primært i kød, fisk, æg, mælkeprodukter, ost og bælgfrugter.

OPGAVE.

Kroppen bruger protein til at vedligeholde fx:
muskler   
hud    
hår    
negle.

Der sker hele tiden en nedbrydning og opbygning af proteiner i kroppen, og hvis 
kroppen ikke får tilført nok proteiner, bruger kroppen af sine egne proteiner (muskler), 
fx under sygdom med nedsat appetit. Det kan være problematisk for ældre menne-
sker. De har sværere ved at genvinde muskelmassen efter sygdom eller fejlernæring, 
og sår på kroppen har sværere ved at hele.

Ældre og syge, der ikke får nok at spise, har ofte et større behov for proteiner.

OVERVEJ:

Sundhedsstyrelsen anbefaler:

At ca. 10-20 E% af kostens energi kommer fra protein.

Proteinrige råvarer.
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Jern
Gode jernkilder i maden er:
 Indmad
 Kød 
 Torskerogn
 Bælgfrugter
 Havregryn.

Kobber
De bedste leverandører af kobber er:
 Indmad
 Nødder
 Kakao
 Kaffe.

Jod
De bedste kilder til jod er: 
 Fisk
 Skaldyr.

Indholdet af jod i kornprodukter og grøntsager er afhængig af geografiske forhold og 
jordbundsforhold. 

Selen 
Selen indgår i enzymer. Selen har funktion som antioxidant i cellerne i sammenhæng 
med E-vitamin. Gode leverandører af selen er:
 Fisk
 Skaldyr
 Indmad.

Kroppen har brug for ½ g 

salt dagligt. Hvor meget salt 

får du?
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Jo mindre et kulhydrat er, jo hurtigere 
bliver det optaget i kroppen og omsat 
til energi.

Hvis man forestiller sig sukker som 
perler, er: mono- og disakkarid en 
enkelt eller to perler. 

Monosakkaridet kan optages direkte i 
cellen, mens disakkarid skal ”klippes” 
over en enkelt gang af et enzym. 

DE STØRSTE KULHYDRATER 

De største kulhydrater kaldes poly-
sakkarider.  Modsat de mindste kul-
hydrater smager de ikke sødt og giver 
en langsom stigning af sukker i blodet 
samt en længere mæthedsfornem-
melse. Se billederne af de ”langsom-
me kulhydrater.” 

Monosakkarid

Polysakkarid

Mad og fødevarer med 

“hurtige” kulhydrater.
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Motivation, kost og bevægelse

Der ligger et meget stort motivationsarbejde i at hjælpe patienten med at ændre på 
kost og motionsvaner. Først skal kontaktpersonen finde frem til, hvad patienten er 
motiveret for at ændre. Dernæst skal patienten undervises eller informeres om den 
mad, han eller hun spiser, og man kan evt. udarbejde et fordele- og ulempeskema 
om den sunde og usunde kost samt om motion. Mange metoder kan anvendes, 
men det er godt at få en diætist med i processen som sparringspartner. Et godt sted 
at starte er fx mellemmåltiderne. Få en dialog om, hvad patienten spiser, og start med 
små ændringer. Men det, I aftaler, skal være realistisk og skal kunne  gennemføres 
med støtte fra kontaktpersonen og afdelingen. 

I forhold til motion anbefaler man 30 min pr. dag, men husk på, at det handler om, 
at kravene ikke er for høje, og at en gåtur er en ganske god motionsform. Man skal 
kunne graduere motion, så patienten oplever succes og ikke bakker ud, for så kan det 
være sværere at motivere patienten næste gang.

Metabolisk syndroM

Metabolisk syndrom opstår bl.a. ved for usunde mad- og motionsvaner og skal tjek-
kes jævnligt via blodprøver. Psykisk syge patienter er i risiko for at udvikle metabolisk 
syndrom.

Diætist

Motion

Hvad er metabolisk syndrom?

Metabolisk syndrom er ikke en syg-
dom, men en samling af forstyrrelser 
i kroppens omsætning af nærings-
stoffer (metabolisme). Det drejer sig 
om forandringer som højt blodtryk, 
høje insulinværdier, overvægt og høje 
kolesterolværdier. Forstyrrelserne giver 
større risiko for at udvikle diabetes, 
hjertesygdom i form af angina pec-
toris (hjertekramper) eller myokardie 
infarkt (blodprop i hjertet), claudicatio 
intermittens (forsnævringer i blodkar-
rene i benene) eller apoplexia cerebri 
(slagtilfælde).

Hvad er årsagen til metabolisk syn-
drom?

Forskerne mener, at den bagvedlig-
gende årsag til denne samling af 
risikofaktorer er modstand mod insu-
linets virkning (insulinresistens) - et 
svækket insulin. Insulinhormonet 
produceres og lagres i bugspytkirtlen 
og regulerer mængden af sukker i 
blodbanen. Normalt nedbryder for-
døjelsessystemet noget af den mad, 
som vi spiser, til sukker (glukose, 
”blodsukker”). Kroppen bruger så 
insulin til at transportere glukosen ind i 
kroppens celler, hvor den bruges som 
energiforsyning, således at cellerne og 
kroppen er i stand til at udføre deres 
forskellige opgaver.
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links:

www.bispebjerghospital.dk/NR/rdonlyres/...D296.../AltSamlet.pdf - se under 
 overskriften: Kost og motion til psykisk syge
www.de9.dk/modx/assets/files/kost_psykiatri.pdf - se under overskriften: Kost 
 og psykiatri.
www.ficsfiler.rn.dk/2037760.PDF - se under overskriften: Sundhedsfremme og 
 forebyggelse i psykiatrien.

Redigeret uddrag fra: På Sporet af Psykiatrien, Håndbog, del 4 om de 
tværfaglige samarbejdspartnere. Christian Ranegaard Jespersen og Hans 
Bo Rahbæk Banke, 2013.


