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Spiser hæmodialysepatienter nok?
Patienterne taber sig i dialyse. De finder fosfat-

de det vigtigt at begrænse indtaget af kali-

og kaliumbegrænsningerne vigtigere end det øgede

um og få vitaminer nok. Kun 21% finder

energiindtag.

det vigtigt at få dækket energibehovet. Og
i denne sammenhæng skal det nævnes, at
proteinindtaget, som patienterne finder
vigtigst, som bekendt ikke udnyttes optimalt i kroppen, hvis kroppen ikke får
energi nok.

Lægges der nok vægt på energi
i diætvejledningen?
At der er så lidt fokus på energiindtaget
hos hæmodialysepatienterne, kan der
Elisabeth Grill

Bettina Majland Monrad

være flere årsager til. Den ene kan være,
at patienterne fokuserer for meget på de
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kostrestriktioner, der er i forbindelse med
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De fleste hæmodialysepatienter mener, at

af patienterne mener også, at de er godt

diæten. Det kan også være, at der er så

de det meste af tiden overholder den

kendt med retningslinierne for hæmodia-

mange informationer i diætvejledningen,

anbefalede diæt. Alligevel er det kun hver

lysediæten, og at de for det meste over-

at nogle af de væsentligste går tabt.

femte hæmodialysepatient på Rigshospi-

holder diætprincipperne. Alligevel svarer

talet og Hillerød Sygehus, der finder et

kun hver tredje af patienterne, at de spi-

Energibehovet er heller ikke et område,

øget energiindtag vigtigt. Derimod er der

ser de 5-6 måltider om dagen, som anbefa-

der bliver fremhævet i de forskellige pje-

en bred enighed om, at begrænsningerne

lingen lyder på (2). Hele 64% nøjes med at

cer, der udleveres ved vejledningen. Det

af fosfat og kalium er nogen af de væsent-

indtage 3-4 måltider, hvilket kan gøre det

skal dog nævnes, at pjecerne udleveres

ligste retningslinier i forbindelse med

svært at opnå en mængde energi svaren-

som supplement til diætvejledningen på

diæten.

de til behovet. Oven i købet er appetitten

Hillerød Sygehus og Rigshospitalet.

hos de fleste dialysepatienter ikke den

Et øget energibehov er også et relativt

Hæmodialysepatienter er ikke opmærk-

samme, som den har været, hvilket gør

begreb, hvilket gør det svært for patien-

somme nok på deres energiindtag, selv

det endnu sværere for dem at få dækket

ten at vide, hvor meget mere mad, der

om deres energibehov er 15% højere end

deres energibehov på 3-4 måltider.

skal spises. Dette kunne eventuelt afhjælpes med individuelle skemaer med kost-

hos raske (1). Vi har foretaget en spørgeskemaundersøgelse på Rigshospitalet og

Der skal energi til

Hillerød Sygehus, som viser, at patienter-

Som nævnt mener de fleste patienter, at

ne er meget opmærksomme på de daglige

de for det meste overholder diætprincip-

Både kliniske diætister og patienter skal

kostrestriktioner, Dialysediæten inde-

perne; det vil sige 75-100% af tiden.

være mere opmærksomme på det øgede

forslag.

energibehov i diætvejledningen. Det gæl-

bærer. Mindre opmærksomhed får det
øgede energibehov til gengæld. 52 patien-

I spørgeskemaet bliver patienterne

der også patienter med høj BMI, idet vægt-

ter blev spurgt om deres egen oplevelse

spurgt, hvilke forhold de finder vigtige i

tab i forbindelse med dialyse for det meste

af deres muligheder for at overholde

forbindelse med diæten. De fleste patien-

er ledsaget af tab af muskelmasse (3).

diæten. Overordnet set mener 81% af pati-

ter svarer, at det vigtigste for dem er, at

enterne, at der ikke er de store problemer

begrænse indtaget af fosfat samt at få

Er dialysekost dyrere?

ved at overholde diæten. Langt de fleste

dækket proteinbehovet. Dernæst finder

Mange patienter vil gerne have klarlagt,
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om det er dyrere at være dialysepatient.

nøjagtigt billede heraf. Undersøgelsen er

Hvordan er hæmodialysepatienters

Hvis dialysepatienter kan sandsynliggøre

foretaget i Føtex, og der er taget udgangs-

ernæringstilstand, og hvordan oplever pati-

merudgifter til mad og drikke, transport,

punkt i så mange af de samme fødevarer

enterne deres muligheder for at overholde

medicin o.l. på 6000 kr. årligt, kan de i

som muligt. Gennemsnitsprisen er bereg-

diæten? I hvor høj grad tilgodeser det eksi-

henhold til socialloven § 84 blive beretti-

net ud fra syv dagskoster, der opfylder

sterende skriftlige vejledningsmateriale

get til et årligt økonomisk tilskud på

anbefalingerne for henholdsvis Normal-

patienterne? Er der desuden merudgifter

18.000 kr.

kost og Dialysediæt.

forbundet med en Hæmodialysediæt?

Undersøgelsen viser, at der ikke er signifi-

Har du fået interesse for at læse hele eller

kant forskel på udgifterne til en Dialyse-

større dele af projektet, eller har du

diæt og en Normalkost. Gennemsnitligt

spørgsmål, er du meget velkommen til at

koster Normalkosten 51,96 kr. dagligt,

kontakte os ■

mens Dialysediæten beløber sig til 48,09
kr. dagligt. Den anbefalede øgede mæng-

Elisabethgrill@ofir.dk

de protein i Dialysediæten er på bekost-

Bettinamajland@hotmail.com

ning af en mindre mængde frugt, grøntsager og mejeriprodukter, hvilket således
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Vil du vide mere?
Denne artikel er en forkortet udgave

Disse ændringer kunne umiddelbart

af vores professionsbachelorpro-

resultere i større udgifter på kostbudget-

jekt, som har følgende hoved-

tet for dialysepatienterne. Derfor har vi

problemstil-

lavet en prisundersøgelse for at få et mere

ling:
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2. Anbefalinger for den danske instituti-
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Praktik på Rigshospitalet og
Hillerød Sygehus
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report on nutrition in adult patients

