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GAK 
- Gå Aldrig KOL på ernæring i lungerehabilitering

Af klinisk diætist Birte Grønfeldt Jørgensen1, forskningsmedarbejder Lea Geisler2, seniorforsker Anne Marie Beck3, 
konsulent Charlotte Bach-Dal4, professor, overlæge Peter Lange5, professor Henrik Højgaard Rasmussen2,3 profes-
sor Mette Holst2 Kontakt: anne.marie.beck@regionh.dk
1 Frederikshavn kommune
2 Center for Ernæring og Tarmsygdomme (CET) og Danish Nutrition Science Center (DANSC), Aalborg Universitets-
hospital og Aalborg Universitet
3 EATEN Herlev og Gentofte Hospital
4 Health Care Consulting
5 Medicinsk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital

God ernæringstilstand er nøglen til at få mest muligt ud af den fysiske træning i forbindelse med lungerehabilitering. I 
projektet ”GAK” har deltagerne fået ekstra vejledning ved diætist/ernæringsfaglig og det tværfaglige personale, dvs. 
ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker med henblik på at øge fokus på sammenhængen mellem ernæring og 
træning. Dette kan måles på effekten af træningen. 

Baggrund og formål
Baggrunden for projektet ”GAK” var en tidligere undersøgelse gennemført i 2018 blandt 79 patienter med KOL, som 
deltog i et lungerehabiliteringsprogram. Undersøgelsen viste, at deltagere, der spiste for lidt protein, havde færre kræfter 
og fik mindre ud af træningen (1). En spørgeskemaundersøgelse viste samtidig, at der er meget store forskelle på den 
prioritering, kommunerne giver ernæring i lungerehabilitering (2). Projektgruppen var så heldige at få midler til projektet 
”GAK” fra Den Kommunale Kvalitetsudviklingspuljen, og artiklen baserer sig på den afsluttende rapport til bevillingsgi-
veren. Formålet med GAK var at udvikle, afprøve og evaluere en optimeret individuel ernæringsindsats for borgere med 
KOL, som deltog i et rehabiliteringsforløb i fem kommuner.

fokus
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Materialer og metoder
Fem kommuner, Frederikshavn, Jammerbugt, Rebild, Egedal og 
Frederiksberg, deltog i projektet. Kommunerne var meget forskel-
ligt organiseret med hensyn til selve træningen og med hensyn til, 
hvordan diætisterne/de ernæringsfaglige var tilknyttet rehabilite-
ringsprogrammet. Alle kommuner havde KOL-sygeplejersken som 
tovholder for deltagerne i rehabiliteringsprogrammet. Der blev til 
alle kommunerne givet: 
• Fælles opstartsundervisning med fokus på bl.a. det tværfaglige 

samarbejde (se foto).
• Seks timers bistand ved diætist/ernæringsfaglig fordelt på tre 

individuelle samtaler af ca. 1 times varighed til hver deltager 
inden start, undervejs og ved afslutningen. 

• Informationsmateriale til både borgere og diætister/ernærings-
faglige til at understøtte ernæringsindsatsen. Der var bl.a. tale 
om en maddagbog, som borgerne skulle udfylde, og som bl.a. 
indeholdt spørgsmål vedrørende spiseudfordringer til brug for 
det tværfaglige samarbejde samt en række vejledningsmateria-
le fra Sundhedsstyrelsen (’’Luk mig op’’ m.fl.).  Desuden fik alle 
diætister/ernæringsfaglige FaKDs rammeplanen for ernærings-
terapi til ældre. 

• Ernæringsdrikke til at understøtte ernæringsindsatsen hos del-
tagere med undervægt, som blev udleveret gratis med støtte 
fra Fresenius Kabi. Hvis deltagerne havde tabt sig de seneste 
tre måneder ved første samtale, og/eller der ikke kunne opnås 
den ønskede vægtøgning mellem to samtaler, blev de tilbudt 
ernæringsdrikke, 1-2 stk. per dag, afhængig af hvor langt bor-
geren var fra at få dækket sit energi- og proteinbehov.

Interviews med det tværfaglige personale inden projektstart dan-
nede baggrund for undervisning og implementering af redskaber 
til vurdering af spiseudfordringer hos deltagerne. Der var fokus på 
at øge det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne omkring 
bedring af deltagernes ernæringstilstand i rehabiliteringsprogram-
met. For eksempel fik de deltagere, som havde udfordringer med at 
tygge og synke eller lave mad formidlet kontakt til en ergoterapeut.
Der blev indsamlet data til brug for evaluering af effekten af ind-
satsen ved start, ved afslutningen af 10 ugers rehabilitering og tre 
måneder efter.

Resultater og diskussion
Ud af 111 deltagere, som startede, gennemførte 99 rehabilite-
ringsprogrammet, hvilket er bedre end gennemsnitligt. Deltagerne 
var ligeligt fordelt på køn og havde en gennemsnitsalder på 71 år 
og en ”moderat” grad af KOL. På trods af Covid-19 og de mange 
restriktioner og perioder med alternative træningsformer virkede 
indsatsen efter hensigten. 

Der var 100 % komplians til ernæringsindsatsen, og således fik alle 
99 deltagere tre individuelle samtaler. Deltagerne øgede deres kost-
indtag og fik især fat i budskabet om at få nok protein. Energiind-
taget steg fra baseline 1676(±505 kcal) til ved afslutning 1941(±553 
kcal) (p=0,001) og proteinindtaget fra 64(±22 g) til 88(±25 g) 
(p=0,001). Det øgede proteinindtag var næsten opretholdt fra pro-
grammets afslutning til tre måneders opfølgning (84±26g) (p=0,02). 
En forbedring i funktionelle parametre blev set for 30-sekunders 
rejse-sætte sig med 10,8±2,8 gentagelser ved baseline til 14,1±4,3 
gentagelser ved afslutning (p=0,001). Seks minutters gangtest steg 
fra 377(±131) meter ved baseline til 404(±128) meter ved afslutning 
(p=0,02). For kropssammensætning steg patienternes fedtfri masse 
(FFM) fra baseline 52,7 kg (±10,2) til 55,1 (±11,4) kg ved tre måne-
ders opfølgning (p=0,02). En positiv sammenhæng blev set mellem 
energiindtag ved tre måneders opfølgning og en 30 sekunders rej-
se-sætte-sig test (p=0,04). Alle resultater er over de gennemsnitlige 
normale forbedringer ved KOL-rehabilitering.

Efterfølgende interviews med deltagerne viste, at møderne med 
diætisten/den ernæringsfaglige havde været rigtig gode for dem. 
Uanset om de i forvejen var undervægtige eller overvægtige havde 
deltagerne kunnet bruge den individuelle vejledning af den kliniske 
diætist/den ernæringsfaglige til at forbedre deres kostvaner til det 
bedre, og de havde desuden en ambition om at holde fast ved de 
nye vaner. Der var især kommet øget opmærksomhed på, hvordan 
patientens proteinindtag kunne øges, herunder gode proteinkilder.

Det tværfaglige personale var generelt glade for indsatsen og 
oplevede, at ernæring var blevet et fælles mål blandt de sundheds-
professionelle, og at der blev skabt bedre relation til borgerne. 
Desuden oplevede de ansatte, at de blev mere opmærksomme 
på hinandens kompetencer og mindre monofaglige. Ligeledes var 
der en fornemmelse af, at man nu arbejdede mere struktureret og 
systematisk med ernæringen.

Nogle af kommunerne har valgt at fortsætte arbejdet med de nye 
metoder og indføre bl.a. en systematisk tilgang til afdækning af spi-
seudfordringer. En del steder har der endvidere været ledelsesop-
bakning til, at det er blevet obligatorisk, at der skal være minimum 
én samtale med en ernæringsfaglig for alle borgere, og således 
indgår ernæring som en del af rehabiliteringen. Se fx eksemplet fra 
Frederikshavn Kommune her: https://www.sst.dk/da/Bedremaal-
tider/82_-Individuel-diaetistvejledning-og-tvaerfaglighed-optime-
rer-KOL-rehabiliteringen-i-Frederikshavn

Konklusion 
Individuel ernæringsvejledning blandt KOL-patienter under kom-
munal lungerehabilitering var muligt at gennemføre og forbedrede 
deltagernes fysiske funktion og muskelmasse.

Tak
Forfatterne ønsker at takke deltagere, de kliniske diætister og per-
sonalet i de fem kommuner. Også tak for støtten fra Den Kommu-
nale Kvalitetsudviklingspulje og fra Fresenius Kabi.

Foto fra fælles opstartsmøde (middagspausen) 
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