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Drejebog for fremtidens børnehospital
Kære interessent
Patientologi handler om alle aspekter af mennesket som patient og 
ikke kun sygerollen. Sansepatientologi tager et spadestik dybere. Vi 
ser på de men-neskelige drivkræfter og sætter sanserne i spil.

Aalborg Sygehus har gennem de seneste år taget mange skridt, gjort 
mange tiltag og tilført nye vinkler i hverdagen for patienten på syge-
huset. Drejebogen samler og videreudvikler disse tiltag. Den bevidst-
gør og redesigner tanker af fi losofi sk, sociologisk, pædagogisk og 
psykologisk karakter. 

Hovedtanken, der ligger til grund for mange af de tiltag, der er blevet 
og forhåbentlig fortsat bliver gjort, er en skildring af, hvor lidt der i 
praksis skal til for at ”gøre en forskel”.

Drejebogen er baseret på et projekt, der arbejder med sansepatien-
tologi på Aalborg Sygehus’ børneafdeling for kræftramte børn.

Sygehusets personale er garant for ernæringsbevidsthed, og vi har 
krydret dagligdagen med næring = LIVSKVALITET

Drejebogen samler mange aspekter af sygehuslivet, jvf. eksempelvis 
under Kultur - se under K

Med venlig hilsen
Conny Ericon Andersen

Kære kollega 
Med denne drejeborg til fremtidens børneho-
spital er det vores ønske at gøre opmærksom 
på, hvorledes grundlæggende menneskelige 
faktorer så som mad og måltider bør passes 
ind i en børneafdeling til gavn for det syge 
barn og dets behandling. Kun ved at betragte 
barnet/patienten som et helt biologisk væsen, 
der behøver omsorg, oplevelser og tilfreds-
stillelse af en række menneskelige behov, 
kan der skabes grobund for den rette patien-
tologiske tilgang.

Vi skal handle på vores viden
En del af den viden, der er samlet i drejebo-
gen tager afsæt i et projekt som i 2011 blev 
afviklet på Aalborg Sygehus’ afdeling 303b 
for kræftramte børn, suppleret med allerede 
eksisterende viden på området. 

Vi ved blandt andet, at

• 19 % af alle indlagte er børn er 
 underernærede.
• når et barn bliver sygt og indlægges, er det
  i overhængende fare for at blive 
 underernæret.
• en del børn i behandling for svær sygdom
  er allerede underernærede på 
 indlæggelsestidspunktet.
• for børn med kræft udgør mad et særligt 
 problematisk felt, fordi de af en række 
 fysiologiske og behandlingsmæssige 
 årsager i lange perioder kun har meget lidt 
 lyst til mad. 
• kræftramte børn får i gennemsnit kun  
 50 % af den næring, de har behov for.

For at forstå, hvorfor underernæring er så 
udbredt et problem blandt indlagte børn, må 
vi forsøge at forstå de bevæggrunde, barnet, 
mennesket og patienten har.

Mennesket – et sansende væsen
Udgangspunktet er, at mennesker er san-
sende væsner uanset alder og køn. Vi ople-
ver verden gennem vores sanser, også når 
vi er syge og på hospitalet. Vi orienterer os 
ud fra det vores sanser. Vi ser på maden, 
dufter og måske smager vi, eller måske ikke, 
for det dufter ikke som det plejer, og det ser 
heller ikke ud som derhjemme. Når vi sanser 
kædes oplevelser sammen og lagres i vores 
hukommelse. Det er gennem denne bevidst-
gørelse om sansernes indvirkning på lysten 
til at spise, at vi kan sikre fremtidens måltider 
til de indlagte børn. Det kræver en tilgang, 
der ligger langt ud over det egentlige måltid.

Som sundhedsfaglig og med dig som beslut-
ningstager har vi forpligtet os til at handle 
på den viden, vi har. Vi håber derfor, at du 
med denne drejebog i hånden vil hjælpe os 
med at sikre gode forhold for det fremtidige 
arbejde med at reducere underernæring, til 
gavn for de fremtidige syge børn og deres 
forældre.

God læse- og arbejdslyst!

Marie Nerup Mortensen
Projektansvarlig kostkonsulent, 
Aalborg Sygehus 
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Aalborg Sygehus  
– Århus universitetshospital

Aalborg Sygehus er Region Nordjyllands største sygehus. Det er også Nordjyllands største ar-
bejdsplads med ca. 6.500 ansatte.

Som regionens største sygehus, har Aalborg Sygehus en central rolle i det samarbejdende 
nordjyske sundhedsvæsen, men markerer sig på såvel nationalt som internationalt plan.

Aalborg Sygehus blev i 2003 en del af Århus Universitetshospital. Aalborg Sygehus forestår 
præ- og postgraduat uddannelse samt forskning på internationalt niveau. Medarbejdere ved 
Aalborg Sygehus publicerer knap 500 videnskabelige artikler årligt og deltager i projekter og 
netværk fi nansieret af nationale og internationale fonde, herunder EU's 7. rammeprogram. 

Som arbejdsplads rummer Aalborg Sygehus en mangfoldighed af fagligheder og personligheder. 
Ledelsen holder sig løbende ajour med personalets ønsker og behov, og bestræber sig på at 
tilbyde de uddannelsesmæssige og kompetenceudviklende aktiviteter, som medarbejderne efter-
spørger. Ambitionen er, at Aalborg Sygehus skal være en arbejdsplads, som personalet er glade 
for og stolte af at være en del af. 

Aalborg Sygehus arbejder fortløbende på at forbedre kvaliteten i bestræbelserne på at kunne 
tilbyde professionelle og sammenhængende patientforløb. En målrettet og intensiv indsats på 
kvalitetsområdet er med til at skabe udvikling i de daglige rutiner til gavn for såvel patienter som 
personalet, så Aalborg Sygehus også i fremtiden kan tilbyde højt specialiserede behandlinger. 



Da først denne drejebog var tænkt og 
ønsket, var der ingen tvivl om, at vi ville 
konstruere den som et opslagsværk. Et 
ikke statisk opslagsværk, men et dyna-
misk opslagsværk, med mulighed for ny 
form, udvidet form og målgruppe tilpasset 
form efter behov, krav og ressource. Der-
for blev dispositionen alfabetisk og ABC 
drejebogen tog sin form. 

Formålet med denne 1. udgave er i 
uprioriteret rækkefølge at:
•  gøre opmærksom på den viden, vi har
•  omsætte viden til handling
•  have indflydelse
•  skabe et nyt niveau for idealisme
• genoplive den basale menneskelige 
  behovsbevidsthed
• hælde ”gammel vin på nye flasker”
• skabe en kontekst, hvor idealisme og 
  realisme italesættes
• inspirere, motivere og samle
• reflektere og stille spørgsmål uden  
 nødvendigvis at kunne svare
• endog svare uden at have  
 videnskabelig belæg, men have  
 menneskelig belæg

Målgruppen vi ønsker at henvende os 
til med denne drejebog:
• sygehusledelsen
• embedsmænd
• politikere 
• innovatører 
• interessenter af sygehusverden og  
 dennes fremtidsperspektiver

Kunsten omkring drejebogen har været at 
skabe en kobling mellem eller sagt mere 
metaforisk at bygge en bro mellem det 
humanistiske og det naturvidenskabelige 
felt, der helt naturligt opstår, når et men-
neske indlægges med en sygdom på et 
sygehus. ”Helt naturligt” – og dog så nem 
at lade være med at huske i hverdagens 
travlhed og sygehusverdens politiske 
handlingsrum.

Vigtigst for os har været tværfagligheden 
og tværpersonligheden i det forudgående 
projekt og i drejebogens kontekst.

Drejebogen har dimensioner af forebyg-
gende indsats, behandlende indsats og 
oplysende indsats. 

Den forventes at have et betydningsfuldt 
perspektiv.

 

ABC... 
– Drejebogen tager form   
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 - I en tid med et stort krydspres fra mange 
sider, kan man engang imellem have 
glæde af at stoppe op og tænke tanker, 
vende blikket indad og lade tankerne 
flyde, hvilket er meget klogt…. For hvilken 
rolle har vores patienter i hele systemet, 
og hvordan kan alle de tiltag, der er krav 
om, vi skal udvikle og udføre, i den sidste 
ende gavne patienten. Der ses ofte et 
sammenstød mellem opgaver, der dikteres 
ovenfra af systemverdenen, og den livs-
verden, som netop afspejler patienternes 
ønsker, vilkår og behov.

Udviklingsprojekter udspringer oftest af en 
undren – ”undringens eftertænksomhed” 
er netop evnen til at undre sig over de er-
faringer, vi har fra klinisk praksis, og som 
gør, at vi får stillet de gode spørgsmål, der 
kan føre til, at der udvikles hen imod ”best- 
practice” for patienterne. Spørgsmål og 
undren har affødt det tværfaglige projekt 
”Appetit, sanselighed og livsglæde” i bør-
neafsnit 303B, hvor der behandles børn 
med kræftsygdomme i lange og intensive 
patientforløb.

De spørgsmål og tanker, der har dannet 
baggrund for projektet har bl.a. været: 
Hvornår taber børnene sig? Hvad betyder 
det for deres livsglæde og behandling? 
Hvordan kan man undgå, at børnene taber 
sig? De har ikke lyst til at spise. De iso-
lerer sig og kommer ikke ud fra stuerne. 
Maden ser ikke så indbydende ud. Hvad 
kan vi som personale gøre bedre?  Syge-
plejerskerne har ikke fokus på maden, de 
har ikke tid til at anrette den. Forældrene 
er frustrerede over, at deres børn taber 

sig, og hvad kan de gøre? Mange spørgs-
mål er blevet rejst, struktureret og samlet, 
og har resulteret i projektet, som har været 
i gang gennem en stor del af 2011.  

I 2011 blev rammerne nye - et fantastisk 
nyt, rødt køkken, vi har haft madevents, 
der er lavet et empirisk studie, der belyser 
børnenes vægttab, ligesom kostundersø-
gelser danner baggrund for udarbejdelsen 
af et nyt madkoncept og en kostpjece. I 
2012 skal resultater gøres op og implika-
tioner for praksis beskrives.

Der er allerede meget at sige om erfarin-
gerne, og det er her, jeg får lyst til at læne 
mig tilbage og lade oplevelserne tale for 
sig selv. For dette projekt nytter og gavner 
lige præcis hos patienterne, børnene og 
deres forældre!  

Uddrag af beretning fra en madevent
Der fornemmes en helt særlig stemning 
både blandt personale, børn og forældre. 
”Det er i dag”, ”hvornår kommer de”?, 
”hvad mon vi skal lave”? Dette er bare 
nogle af ordene, der går gennem luften. 

Der kommer mange børn ind denne dag, 
mange af dem skal have deres planlagte 
kemo behandling, og nogle har fået plan-
lagt deres ambulante kontrol netop til i 
dag, - for i dag er der Sansekøkkenet. 
Klokken nærmer sig 10.00, og sanse-
coachs fra Unisans banker på og bærer 
spændende ting ind – ”Hvad mon en bam-
busstige skal bruges til?” ”Er det virkelig 
en plade chokolade”? 
I det lille røde køkken, hvor pladsen er 

trang og tæt, er rummet snart forvandlet 
til en intens, varm og levende base, hvor 
børnene vrimler til med deres dropstati-
ver. Menuskiltet er hængt op med dagens 
menu. Der findes skamler og forklæder, 
og der rulles pasta og kanelsnegle i alle 
kroge og hjørner. Snart hænger der friskla-
vet pasta ned fra bambusstigen, og duften 
af kanelsnegle breder sig ud på gangen 
og ind på stuerne. Flere børn og forældre 
kommer til, og sygeplejerskerne hopper 
over og under borde og dropslanger for at 
få givet medicin, mens der trilles, rulles og 
smages.

Grebet af stemningen står jeg helt rørt og 
tryllebundet og iagttager dette fantasti-
ske skue. De små børn på skamlerne har 
glemt alt om smerter i benene og kvalme, 
for nu skal der laves mad og alle kan være 
med. Smil, glæde og varme kinder fylder 
rummet. 

Her bliver man glad - duften, synet og 
lyden af glade stemmer og grin breder sig 
til hele afdelingen. Folk kommer forbi og 
kommenterer, en mor fortæller, hvordan 
de derhjemme er begyndt at bage, og alle 
er med og smager undervejs på lækkeri-
erne, sygeplejersker og læger smiler med 
og får måske også lov at smage med lidt 
senere, når der serveres. Det er en særlig 
dag. Glæden smitter og oplevelsen sidder 
i os alle – den er kommet for at blive!

Og sådan er det bare!! Derfor må made-
vents selvfølgelig fortsætte i børneafsnit 
303B, dem kan hverken børn, forældre 
eller personalet undvære. Uanset resulta-

terne af projektet, taler oplevelserne alle-
rede for sig selv. Det giver mening, for her 
gavner og nytter det netop patienterne. 
En god start på det nye år 2012!

Helle Nygård,
Afd. sygeplejerske, Aalborg Sygehus 2012

Afdelingssygeplejerskens KLUMME
Tanker ved indgangen til 2012
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Ansvar 
Den moderne verden er i konstant acceleration og travlhed er blevet en tilstand. 
Vi skal tage vore liv tilbage og åbne op for eftertænksomhed

Fagre nye verden
Vi lever i den fagre nye verden. 
Både i Aldous Huxleys bog af sam-
me navn fra 1932 og i det moderne 
samfund er homogenitet en trussel 
for det frie individ. Indbyggerne i 
romanen bliver gjort ens gennem 
genteknologi, operant betingning 
og Soma, romanens lykkepiller. På 
samme måde bliver danske borger 
og medarbejdere drevet ind i en 
kreativitetsdræbende ensretning, 
hvor medarbejdere bliver gjort til 
kittelklædte kloner af hinanden, 
styret af det samme krav om ef-
fektivitet og beroliget af det faktum, 
at lige nu går det meget godt. Men 
gør det det? 

Hastighedens udvikling
Hvorfor efterligner institutioner hin-
anden til bevidstløshed, hvis vi alle 
kan se, at vi i efterligningen mister 
vores egen identitet? En forkla-
ring er tidens hastighed. Al men-
neskeligt virke har altid haft den 
egenskab, at den accelerer. Alle 
vores opfindelser har medført øget 
hastighed. Fra damplokomotiv til 
TGV, fra Gutenberg til Cyberspace.
Denne hastighed medfører mang-
lende refleksion og identitetsdan-
nelse. Hvis vi som mennesker og 
samfund ikke skal være gidsler af 
hastigheden, må vi kunne sætte 
farten ned. Vi må bruge sproget og 
vores relationer til at genskabe os 

selv. Som samfund, institution og 
medarbejder er det vigtigt, at vi kan 
tage en "timeout", hvor der er tid 
til refleksion. Denne drejebog er et 
velkomment timeout.

Viden er værdi
Det er ikke længere tid til "Busi-
ness as Usual." Nu er det "Busi-
ness as Unusual". Vi er ikke til 90 
års fødselsdagen, hvor det er sam-
me fremgangsmåde som sidste år. 
Det nye årtusinde er en brydnings-
tid, hvor vejen frem er kreativitet og 
alternative problemløsninger.
Sundhedsvæsenet i dag konkur-
rerer på viden og knowhow. Det 
betyder, at sygehuse er totalt 
afhængige af deres dygtige medar-
bejdere. Karl Marx ville have gne-
det sig i hænderne. Arbejdsgiverne 
har ikke længere monopol på mid-
lerne, da organisationers vigtigste 
aktiver sidder solidt ovenpå halsen 
af medarbejderne.
Virksomheder konkurrerer om at 
få de bedste medarbejdere med 
den bedste viden. De er den malm, 
hvoraf organisations guld skal 
udvindes. Har organisationen al-
lerede fundet guld, gælder det om 
at holde på det. Se O for organisa-
tionsudvikling.

Tiden løber
Innovation er nødvendig og skal 
gennemsyre samfundet og insti-

tutionen som en tilstand. Det er 
vigtigt, at organisationer og pro-
cedurer hele tiden nytænkes og 
revurderes. Processen skal ændre 
spillets regler til modtagerens for-
del, og det kan gøres ved at tage 
farten af tiden. Tiden løber kun så 
hurtigt, som vi vil have den til. Det 
at have travlt er moderne. Vi skal 
hele tiden være opmærksomme 
på, at travlhed ikke bliver en legi-
tim undskyldning for ikke at være 
nærværende. Sansebevidsthed er 
ikke blot et moderne begreb men 
en menneskelig ressource.
Din travlhed bedøver dig, fjerner 
dit fokus fra livets store spørgsmål 
og giver dig en undskyldning for 
ikke at tænke over tingene. STOP! 
Stop op. Træk vejret, sæt dig ned. 
Livet kræver refleksion og frem-
gang kræver innovation. Det kom-
mer ikke, når vi løber om kap med 
vores timemanager.
Vi må tage os tid til at mærke livet, 
smage det, lytte til det, dufte til det 
og se på det, da det er vigtigt for 
ethvert menneske. 

-  Og Sygehuset har ansvar for 
at skabe rammerne til det, for de 
indlagte samfundsborgere.

Vi henter lige lidt hjælp fra en 
ordbog

Ansvar er en egenskab, en person kan besidde 
over et givent emne, projekt, område el. lign. At 
have ansvar betyder, at man til alle tider er gyldig 
modtager af kritik, såvel positiv som negativ. En 
ansvarshavende person vil typisk kunne uddele-
gere delansvar, men vil - i sit valg af delansvars-
havere - stadig stå til regnskab for hele mængden 
af arbejde, beslutninger etc, som er truffet under 
dette hierarki. Et typisk eksempel på ansvarsha-
vere kan være ministre, som uddelegerer deres 
embede til embedsmænd. Disse har således et 
ansvar overfor hvert deres område, og kan udde-
legere herfra. Bureaukrati ses ofte som et ek-
sempel på for ivrig uddelegering af ansvar, typisk 
resulterende i ansvarsfralæggelse; at frasige sig 
et ansvar.

Moralsk ansvar
I en etisk kontekst betyder moralsk ansvar pri-
mært ansvar for handlinger og deres konsekven-
ser og sociale relationer. Som oftest drejer det 
sig om skaden forvoldt af et individ, en gruppe og 
hele samfundet ved handlinger eller påvirkning af 
andre individer, grupper eller hele samfundet. Det 
er en mekanisme med hvilken skyld kan place-
res, og det har haft indflydelse på udformning af 
mange vigtige sociale konstruktioners indretning 
så som retssystemet.Særligt vestligt orienteret 
lande har fokus på at placere et moralsk ansvar 
på dem der direkte eller indirekte har en negativ 
effekt på områder eller dele af samfundet.
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Appetit og spiselyst

A
Selv om ernæring er en væsentlig 
faktor for fremtidens børnehospital, så 
handler mad om mere og andet end 
at få dækket kroppens næringsbehov. 
Målet med et projekt omkring appetit, 
sanser og livsglæde på børneafdelin-
gen er også at skabe positive associa-
tioner og spiselyst hos børnene. Det 
at spise drejer sig i lige så høj grad om 
følelser, livskvalitet, socialt samvær, 
tryghed og hygge.

Selv om børnene i perioder har lille 
appetit er det vigtigt, at de ikke pres-
ses til at spise men fortsætter med at 
forbinde mad og måltider med noget 
positivt, rart og trygt. 

Mad er ligeledes et symbol på at give 
og tage imod - på omsorg og opmærk-
somhed. Spiselysten kan vise, hvor-
dan barnet  trives.  

Er spisetiderne fastlagte, som det ofte 
er tilfældet både hjemme i familierne, 
men særligt i institutioner og syge-
huse, får barnet ikke selv lov til at tage 
ansvar for sin appetit. De voksne be-
stemmer, hvornår barnet er sultent, og 
ofte også hvor meget der skal spises. 

De mange skrevne og uskrevne reg-
ler, som maden er omgivet af, – som 
f.eks. ”du skal smage på maden” eller 
” du må ikke grise med maden”, kan 

bremse barnets naturlige og ægte 
glæde ved maden og det at spise. 
 
Bruges leg - både via barnets med-
skabelse og medbestemmelse over 
madens udformning, udseende og 
Indhold – så genskabes lysten til og 
glæden ved mad. 

Læs mere om tilgangen til spiseudfor-
dringer hos indlagte børn under ’Med-
skabelse’. 
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Baggrunden for drejebogen
– et projekt omkring appetit, sanser og livsglæde på børneafd. 303

Formålet er at belyse, hvorledes mad og måltider 
bør passes ind i en børneafdeling som den grund-
læggende menneskelige faktor, det er. 

Mennesket er et biologisk væsen, som kræver mad 
og drikke for at overleve. Mad og drikke er derfor en 
basal del af det at være i live. Men mad og drikke 
bidrager også til, at vi kan leve godt som mennesker, 
hvor glæde, fornøjelse, tilfredsstillelse og sociale rela-
tioner dannes i og ved måltidet.
Vi vil sætte fokus på det indlagte barn som det hele 
menneske, barnet er, frem for at se barnet som en re-
duceret udgave, hvor en legemsdel, en diagnose eller 
en behandling er den eneste viden, vi har om barnet. 

Vi oplever verden gennem de fem sanser, der giver 
os information om omverdenen, giver os oplevelser 
og indtryk. Med udgangspunkt i interaktion sanser-
ne imellem, vil vi gøre det muligt at skabe helhed.

Vi ønsker at søge viden der, hvor sygeliggørelse 
af maden og instrumentalistisk behandling ikke har 
sin berigtigelse, men hvor mad og måltider får lov til 
at optage den naturlige rolle som mad og måltider 
bør have. Dette skal konkret føre til børn, der spiser 
mere og bedre. 

Formålet er ligeledes at genere ny viden, som kan 
omsættes til handling med mulighed for implemente-
ring her og nu. Den erfaring, der dannes, skal blandt 
andet medvirke til at danne grundlag for etablering 
af et nyt børnesygehus i Aalborg.

Mål for projektet ”Appetit, sanser og livsglæde”

Drejebogen er led i et tværfagligt projekt, hvor plejepersonale, 
læger, klinisk diætister, køkkenet samt eksterne samarbejds-
partnere indgår. Den tværfaglige indsats giver mulighed for at 
komme hele vejen rundt om måltidet.

Indholdet er planlagt ud fra en dynamisk projektstyring, som 
giver mulighed for at projektet kan forme sig efter den seneste 
viden, erfaring og praksis. Dette giver mulighed for løbende at 
integrere ny viden og erfaring.

Der vil blive anvendt både kvantitative og kvalitative metoder til 
at belyse problematikker samt dokumentere effekt af indsatsom-
råder.

 

Styregruppen består af:

Overlæge Steen Rosthøj
Afdelingssygeplejerske  Helle N. Kristensen
Oversygeplejerske Karin Ørskov Hansen
Cheføkonoma Pernille H. Nørbak
Kostkonsulent Marie Nerup Mortensen
Ledende diætist Tina Beermann
Diætist  Marie F. Hougaard
Sygeplejerske Anne Kaspersen
Sygeplejerske Mette Mølgaard Nielsen

Vi ved i dag at:
• indlagte børn er i risiko for at blive underernæ- 
 rede 
• mange af børnene taber sig i vægt, mens de   
 er på hospitalet
• vægttab kan have indflydelse på, hvor hurtigt 
  man bliver rask 

Vi vil:
• indsamle viden, som kan omsættes til handling 
  her og nu
• sikre bedre rammer for måltidet
• lave mad tilpasset den enkeltes behov
• gøre måltidet socialt
• gøre måltidet aktivt
• sikre, at det gode måltid bliver en del af det 
  nye børnehospital
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Behov
 – de basale menneskelige behov
Den russisk-amerikanske psykolog Abra-
ham Maslow har opdelt de menneskelige 
behov i den såkaldte Maslowske behovs-
pyramide.

Livet uden for hospitalet
De fem motivationsbehov opfyldes ne-
defra i pyramiden, og man skal således 
have dækket de basale behov for mad, 
vand, varme osv - et behovshieraki først, 
før man kan gå i gang med at dække be-
hovene for sikkerhed, sociale behov og 
selvrealisering som ligger længere oppe i 
behovspyramiden. 

Mennesket har førend alt andet behov 
for vand og mad for at overleve. Derfor  

er de fysiologiske behov de stærkeste af 
alle behovene. Når mennesket er sulten 
fyldes hele bevidsthedsfeltet af behovet 
for at stille sin sult og alle de andre be-
hov træder i baggrunden og er praktisk 
taget ikke-eksisterende. Man behøver 
vand, mad, luft, søvn, varme, hvile, og 
en normal kropstemperatur for at kunne 
fungere. Brød, mælk, seng og frakke er 
eksempler på varer der dækker de fysi-
ske behov.
Kroppens primære fysiske behov er 
afgørende, da mangel på en eller flere 
af kroppens primære behov i længere tid 
vil medføre døden. Hvis man er meget 
sulten eller tørstig, tænker man ikke på 
andet, og man er derfor heller  

ikke motiveret for at få tilfredsstillet andre 
behov. Først når kroppens primære fysi-
ske behov er dækket, melder det næste 
behov sig i Maslow behovspyramide.

Hele fremtidsbilledet ser også ud til at 
ændre sig i forhold til de behov der er 
mest fremme. Det sultne menneske 
tænker kun på at spise - at skaffe sig 
mad. Han tror, at hvis blot han får garanti 
for at han kan stille sin sult, så vil han 
være lykkelig i resten af sine dage. Livet 
går ud på at spise - frihed, kærlighed og 
idealisme eksisterer ikke. Et menneske 
der lever i denne tilstand lever praktisk 
talt af brød alene. Men hvad sker der når 
der pludselig er nok brød. Øjeblikkelig 
opstår der et andet og højere behov og 
det vil nu dominere mennesket. Når dette 
behov er opfyldt vil et nyt og højere opstå 
osv. Det er det der menes med, at de 
basale behov er organiseret i et hierarki 
af relativ styrke. 
 
Maslows sammenhæng mellem 
motivations behovene
Maslow skelner mellem mangelbehov og 
vækstbehov, hvor førstnævnte dækker 
de fire første behovskategorier, som kan 
mættes gennem den rette strategi. Selv-
realiseringsbehovet relaterer til menne-
skets behov for selvfuldkommengørelse, 
nemlig at blive det man har potentiale til 
at blive, set ud fra et personligt perspek-
tiv. Selvrealiseringsbehovet dækker over:

• et vækstbehov, som aldrig kan mæt-
tes, det vil hele tiden lede mennesket 
frem mod fortsat nye udviklingsmulighe-
der og realisering af det iboende poten-

tiale i mennesket, og som dækkes af de 
to øverste behov. 
• et mangelbehov, der opstår, når orga-
nismen mangler noget, og som dækker 
de tre nederste behov. 

Vækstbehov
De to øverste niveauer anså Maslow for 
at være fyldt af vækstbehov. Mangelbe-
hovene kan mættes, og på den måde 
står de i modsætning til de to øverste 
behovsplaner, som ikke kan mættes. 
Mangelbehovene er normalt de stærke-
ste, og det betyder, at behovene for selv-
hævdelse og for selvrealisering træder i 
baggrunden, hvis et eller flere af mangel-
behovene ikke er dækket.
Selv når alle andre behov er tilfredsstil-
let kan vi ofte forvente (hvis ikke altid), 
at en ny utilfredshed og rastløshed snart 
vil udvikle sig, medmindre individet gør, 
hvad han individuelt set er egnet til. En 
musiker må spille musik, en kunstner må 
male, en poet må skrive, hvis han ultima-
tivt skal finde fred med sig selv. Hvad et 
menneske kan blive, må det være. Han 
må være sand over for sin egen natur. 
Dette behov kunne kaldes selvrealise-
ring. 

Mangelbehov
Abraham Maslow opfattede de tre neder-
ste niveauer som de mangler eller behov 
der virker som drivkraft for processer, 
som foregår, indtil behovet er dækket. 
Disse behov kaldes også homøostatiske, 
fordi de opstår, når personens ligevægt 
er forstyrret, og fordi de forsvinder, når 
ligevægten genoprettes.
 

Selvrealisering

Ego behov

Sociale behov

Tryghedsbehov

Fysiske behov

Maslow 
behovspyramide



Børnehospital
Gennem de senste mange år har de danske sygehuse landet over gjort sig mange tanker, overvejelser 
og handlinger i forhold til fremtidens børnehospital. Må alle disse erfaringer og gode intentioner danne 
grundlag for den faktiske strategi, når nye tiltag og byggerier kommer på tegnebrættet  - og derfra 
videre til implementeringen. En opfordring til OGSÅ at tage disse gode tanker ind i den nutidige daglig-
dag på Sygehuset. Det kræver slet ikke de store streger at gøre en forskel i hverdagen for patienterne. 
 
LAD IKKE BLOT DETTE VÆRE DRØMME OG STREGER I EN STRATEGI,
LAD DET VÆRE EN VIRKELIGHED ALLEREDE FRA I MORGEN FOR PATIENTERNE.
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Børn som patienter
At blive indlagt på et hospital, kan være 
en voldsom oplevelse for et barn. Det 
er derfor vigtigt, at en person, som 
barnet er tæt knyttet til, lader sig ind-
lægge sammen med barnet. Hvordan 
forbereder familien og barnet sig på 
en indlæggelse? Hvordan kan barnet 
beroliges og gøres mere tryg ved situa-
tionen.

Hvad er bedst?
Cirka 60.000 børn indlægges hvert år 
herhjemme. Hvert andet barn oplever på 
et tidspunkt i sit liv at blive indlagt. Det kan 
være for både stort og småt. Man kan i høj 
grad hjælpe sit barn gennem en indlæg-
gelse ved selv at være til stede. Det har 
nemlig stor betydning for barnet, at det 
ikke er alene, men sammen med mor, far 
eller en anden tætknyttet person.

I de senere år har både fagfolk og for-
ældre fået en større forståelse for, hvor 
meget det griber ind i et barns liv at være 
indlagt på hospitalet. For blot 20 år siden 
var man ret uvidende overfor, hvor meget 
en indlæggelse kan påvirke et barns ud-
vikling og trivsel. Det mest almindelige var 
da også, at børn blev indlagt alene. I en 
lang periode fik forældrene endda at vide, 
at de helst ikke skulle besøge deres børn 
under indlæggelsen, for at børnene ikke 
skulle være til besvær på afdelingen med 
deres gråd og savn.

Når små børn pludselig bliver adskilt fra 
deres forældre, reagerer de først meget 
stærkt med gråd og søgen. Senere, når 
de savnede forældre stadig ikke dukker 
op, bliver de passive og apatiske. Det blev 

i sin tid betragtet som et tegn på, at bør-
nene havde affundet sig med situationen, 
og de blev 'nemme' børn på afdelingen. 
Problemet er imidlertid, at disse børn er 
blevet skadet, fordi de oplevede et alvorligt 
svigt. For nogle fik det så alvorlige konse-
kvenser, at de resten af livet havde svært 
ved at knytte stærke følelsesmæssige 
bånd til andre mennesker.

I dag har man fået indsigt i disse psykologi-
ske mekanismer, og det er nu en selvfølge, 
at forældre bliver 'indlagt' sammen med 
deres børn, så den voldsomme oplevelse 
kan normaliseres så meget som muligt.

Hvad kan barnet blive bange for på 
hospitalet?
Selvom man kan være med barnet på 
hospitalet under hele indlæggelsen, er der 
mange andre ting, der påvirker barnet og 
kan gøre det bange. På hospitalet møder 
barnet mange nye og ukendte ansigter. 
Pludselig er der en hel masse mennesker, 
der kommer hurtigt ind i barnets liv, og det 
kan virke overvældende. Prøv hele tiden 
på at forklare barnet, hvad det er, der fore-
går. Det er en god idé at bede personalet 
om at forklare barnet, hvad der skal ske, 
fremfor udelukkende at snakke hen over 
hovedet på barnet og forklare det hele til 
forældrene. Det er vigtigt, at barnet får en 
sand forklaring. Hvis man taler sandt, ved 
barnet, at det kan stole på en. Det er der-
for en dårlig idé at sige til et barn, at noget 
ikke gør ondt, hvis det ikke passer. Så vil 
barnet miste tilliden til det, der bliver sagt, 
og til den person, der lyver.

På hospitalet er næsten alting anderledes, 
og det hele er stressende for barnet. Blot 

det at spise er anderledes. Der er ny mad, 
nye lugte, fremmede lyde og anderledes 
rutiner. Derfor er det godt at være nær ved 
barnet hele tiden, så det føler sig trygt. 
Nærheden og det at tale og forklare ska-
ber tryghed for barnet. Det er en god idé 
at forsikre barnet om, at man er der hele 
tiden, og at man ikke går fra det på noget 
tidspunkt, hvis det er tilfældet. Hvis man 
skal afsted, må man så forklare barnet, 
hvornår man kommer igen og endelig 
holde aftalen.

Hvordan kan barnet reagere på et 
hospitalsophold?
Børn kan reagere meget forskelligt. 
Reaktionerne afhænger blandt andet af, 
hvor smertefuldt opholdet er. Nogle børn 
kommer let igennem et hospitalsophold 
og er trygge og tillidsfulde, blot de har 
deres forældre hos sig, mens andre rea-
gerer meget kraftigt og måske har mare-
ridt om natten. De sidste børn kan græde 
meget, men det er vigtigt, at de får lov til 
at græde og udtrykke deres angst. Det er 
også vigtigt, at man er hos barnet imens 
og fortæller det, at man godt kan forstå, 
at det er bange, men at man bliver hos 
det. Det er ofte en god idé at holde det i 
favnen eller holde det i hånden. Berøring 
beroliger.

Voldsomme reaktioner, hvor barnet kaster 
sig i gulvet af vrede eller ryster (tantrums), 
kan også forekomme. Det er vigtigt, at 
man forsøger at forholde sig roligt, også 
selv om det næsten er umuligt. Tal roligt 
med barnet og tag det i favnen, hvis det 
er muligt. Det er angsten for det ukendte, 
der får barnet til at reagere så voldsomt. 
Derfor må man endelig heller ikke skælde  

barnet ud, men berolige det og forsikre det 
om, at man er der og bliver hos det. 

Nogle børn kan gå tilbage på tidligere ud-
viklingsstadier og begynder for eksempel 
at sutte på fingrene eller tisse i sengen. 
Disse reaktioner viser, hvor bange barnet 
er og er helt naturlige. Det skal ikke skæl-
des ud eller have at vide, at det er for stort 
til den slags. Det skaber blot mere angst. 
Vær hos barnet, hold om det og tal med 
det, så det genvinder sin sikkerhed. De 
omtalte reaktioner forsvinder lidt efter lidt, 
men måske først helt efter, at barnet er 
kommet hjem igen.

Der findes også børn, som nægter at 
spise. De kan trække sig ind i sig selv 
og vil ikke have noget med de voksne at 
gøre. De børn viser, at de er meget bange, 
så bange, at de næsten har mistet tilliden 
til andre mennesker. Det er meget vigtigt, 
at de får megen positiv kontakt. De skal 
tales med, holdes om, synges for, kildes 
og leges med, alt hvad man kan tænke 
sig for at få dem ud af skallen og ud i livet 
igen. Hvis det ikke lykkes for forældrene 
selv, er det nødvendigt med hjælp fra for 
eksempel en psykolog.



En del børn kan et stykke tid efter hjemkomsten 
fra hospitalet fortsat være plaget af mareridt og 
måske også være lidt mere ´umulige´ end el-
lers. Hvis barnet oplever tryghed, kærlighed og 
nærvær i hverdagen, ebber det ud med tiden. 
Der kan dog godt gå fl ere måneder.

Hvad kan man selv gøre for at gøre 
barnets hospitalsophold så godt som muligt?
Hvis man er så heldig, at man kan forberede 
barnet på hospitalsopholdet, er det en god idé. 
Der fi ndes gode børnebøger på biblioteket, som 
man kan læse sammen. Man kan også købe 
et legetøjs 'lægesæt', så man kan lege nogle 
hospitalslege. Man må bare være forberedt på, 
at barnet, selvom det lægger krop til 'lægeun-
dersøgelser' hjemme, kan reagere helt ander-
ledes, når det kommer på hospitalet. Det nytter 
ikke at forvente, at barnet opfører sig pænt, når 
det bliver alvor, og man skal ikke skælde det ud 
for det. Barnet har oftest ikke kontrol over sine 
reaktioner. Man må aldrig true et barn med, at 
det skal opføre sig ordentligt, spise rigtigt og så 
videre, for ellers kommer det til lægen eller på 
hospitalet.

Man bør også selv forberede sig på, at barnet 
måske bliver indlagt. Ved at læse lidt om em-
net og ikke mindst tænke forskellige situationer 
igennem, er man også bedre rustet, hvis barnet 
pludselig bliver akut indlagt. Det er selvfølgelig 
ikke kun barnet, som risikerer at blive chokeret. 
Det samme gør forældrene. Men det kan have 
en god og afdramatiserende virkning, hvis man 
selv forinden og på et fredeligt tidspunkt har sat 
sig lidt ind i forholdene og hvordan man bedst 
hjælper sit barn under en indlæggelse.

Man kan være så meget som muligt hos sit 
barn på hospitalet. Man kan i dag blive 'indlagt' 
sammen med barnet og kan dermed være hos 
barnet hele døgnet. Nogle hospitaler har ekstra 
senge, der bliver kørt ind på barnets stue, og 

andre tilbyder madrasser på gulvet. Hvis barnet 
har en ting, der giver det tryghed hjemme - for 
eksempel en bamse eller en sut - er det en god 
idé at tage det med.
Man kan lege med sit barn på hospitalet. Al leg 
kan hjælpe barnet igennem tiden som indlagt. 
Det kan bruge legen til at bearbejde de vold-
somme oplevelser. Udvalgte eventyr og histo-
rier kan også have en bearbejdende virkning. 
Historier, hvor det ´gode´ sejrer. 

Man kan også spille forskellige spil. Det er 
en god måde at få en tænkepause på, og det 
skaber samhørighed. Hvis man har et større 
barn, kan det være en god idé at leje en video-
maskine eller nogle computerspil, så barnet 
kan få tiden til at gå. Lad dog ikke barnet sidde 
alene ved maskinerne, men vær sammen med 
det. Tal sammen om spillene eller fi lmene, så 
barnet mærker, at forældrene er interesserede 
og tager del.

Man skal altid bede personalet om at forberede 
barnet på, hvad der skal ske, hvis de ikke gør 
det af sig selv. Barnet bliver meget tryggere, 
hvis det altid får tingene forklaret. Man kan også 
bede personalet om at vise barnet nogle af 
instrumenterne, så det bliver mere fortroligt med 
dem og føler, det har en lille smule kontrol over 
tingene.

Hvis barnet går i børnehave, kan man undersø-
ge, om børnehaven har mulighed for at besøge 
et hospital. På nogle hospitaler er der lavet 'bør-
nedage', hvor børn kan komme på besøg. De 
bliver vist rundt og får fortalt, hvordan det er at 
være indlagt på et hospital, og de får lov at røre 
ved nogle instrumenter. Børn bliver ofte mere 
trygge, hvis de har været et sted før, og det 
giver dem en oplevelse af kontrol og sikkerhed.

Original forfatter Christel Bech
Sygeplejerske

Børn som patienter forsat ...

10 vigtige grunde til at tage emnet op om børn på 
hospital:

1. Hvert andet barn oplever at komme på hospitalet. 
2. De fl este børn oplever en tur på skadestuen. 
3. De fl este indlæggelser sker akut uden tid til forberedelse. 
4. Mange voksne går rundt med ar på sjælen efter traumatiske
  hospitalsoplevelser i barndommen 
5. Hospitalets fremmede verden kan let skræmme børn unødigt. 
6. De voksnes sprog kan let misforstås af børn og tages bogstave-
 ligt. Børn behøver oversættelse af: "Vi tager lige fi ngeren", ”Vi 
 slår dig lige ned”, "Han er klar-skyd!” 
7. Børn kan fejlopfatte undersøgelser og behandlinger, de kan f.eks 
 være bange for at miste blod og være bange for stik og apparatur. 
8. Børn kan ikke altid undgå smertefulde oplevelser. Det er vigtigt 
 at forstå barnet for at kunne hjælpe det. 
9. Børn kan være bange for, at forældrene forlader dem. 
10. Hospitalet kan også være et angstfremkaldende sted for børn, 
 hvis de har set dramatiske situationer på TV eller, hvis de har 
 mistet pårørende, som aldrig kom hjem derfra igen.

Derfor er det vigtigt at få fat i de raske børn og afdramatisere hospi-
talets fremmede verden. Forældre til raske børn tænker ikke selv på 
det. 

Forslag til inspiration

Børn kommer også på sygehus af Lise 
Giødesen
- en fi lm for børn, som afdramatiserer børns 
oplevelser i sygehusets fremmede verden. 
En fi lm fyldt med overraskelser og humor, 
som kan fastholde børn fra tre års alderen.
Spilletid 30 minutter.  
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Enhver forældres mareridt er uden tvivl, at ens barn bliver 
alvorligt syg og skal gennem mange behandlinger for at blive 
raskt igen. Der dukker mange spørgsmål op undervejs, og et 
af dem er uden tvivl: 

”Hvordan kan jeg være medvirkende til, at mit barn får den 
mad, som han/hun bedst kan lide, når jeg nu ikke lige har 
mulighed for at lave netop den mad, som mit barn har som 
favoritmad”?

Dette spørgsmål fra forældrene, skal vi som kostfaglige være 
meget opmærksomme på, når madtilbuddet planlægges. 
Derudover skal vi indgå i dialog med det personale, der er 
tæt på børnene, når der skal spises. Den enkelte dags mål-
tider skal give mulighed for genkendeligt mad og overraskel-
ser. Børnene skal føle, at det at kunne vælge og spise kend-
te fødevarer er en god oplevelse, og at der ikke skal tænkes 
på sygdom og behandling på disse tidspunkter. Ligeledes 
skal der være mulighed for medinddragelse af både børn og 
forældre i selve madlavningen. På den måde vil det enkelte 
barn spise mere.

Det er meget vigtigt for os, der skal lave maden at have 
kendskab til børnene og deres behov. Dette kendskab bru-
ges både, når tilbuddet planlægges, og når maden skal frem-
stilles. Det er ikke nok, at denne viden videregives til os fra 
plejepersonalet – nej vi skal se, ”føle” og tale med børnene. 
På den måde kan vi sætte os i deres sted og anvende det, 
som vi både har hørt og set i vores arbejde. 

Dette kendskab til modtageren i den anden ende af systemet 
er med til at sætte ansigt på dem, vi laver mad til. Vi kan der-
med bedre identificere os med rollen som forælder til et sygt 
barn og vil derfor gøre alt, hvad der er muligt for os, for at det 
enkelte barn får lyst til at spise den mad, som vi har lavet lige 
netop til ham/hende. Denne viden omsætter vi til begejstring 
ved planlægning og fremstilling af maden til børnene.

Børnene har også brug for at kende os og vores verden, så 
besøg i det store køkken kan give mange oplevelser – både 
det at se, hvor kommer maden fra, se de personer, der laver 
maden og se, at det er ganske almindelige genkendelige 
fødevarer, vi arbejder med.

Jo tættere vi er på dem, som vi laver mad til, jo mere viden 
har vi, der kan anvendes, når vi planlægger og fremstiller 
maden. Det øger alt andet lige sandsynligheden for, at bør-
nene spiser mere, hvilket er så vigtigt for deres behandlings-
situation.

Pernille Hougaard Nørbak
Cheføkonoma, Aalborg Sygehus, 2012

Cheføkonomaens KLUMME
– gensidigt kendskab skaber viden og tryghed 



Spiselysten for det indlagte barn beror på en lang 
række faktorer og kan variere fra den ene dag til 
den anden. Jo større viden vi har om de forskel-
lige forhold, der kan influere på lysten til at spise, 
jo større mulighed har vi for at påvirke barnets 
indtag af føde. Her er madens smag af afgørende 
betydning.   

Som mennesker forholder vi os ofte til mad ud 
fra, om vi kan lide smagen af det, vi spiser eller 
ej. Men hvordan smager vi egentlig? Hvilke san-
ser har indflydelse på, hvordan vi oplever smagen 
i måltidet?

Spisning starter som regel med at dufte og 
smage. Smagssansen har været beskrevet helt 
tilbage i den græske oldtid, hvor Aristoteles 
beskrev de fire grundelementer i smag: salt, surt, 
bittert og sødt. 

Indtil  1980erne var det alment anerkendt, at der 
var fire typer grundsmage, som blev opfattet i 
munden - især med tungen. Forskerne mente, at 
det var kombinationer af disse smage, der gav 
den endelige smagsoplevelse. På samme måde, 
som når man kombinerer basisfarverne til alle 
farver i et farve spektrum. 

 

I nyere tid er der blevet rettet fokus mod en ny 
femte grundsmag, som på tungen smages uaf-
hængigt af de fire andre grundsmage. Smags-
begrebet umami blev i 1985 anerkendt som den 
femte grundsmag. Umami er egentlig ikke en 
selvstændig smag eller smagsart. Der er tale 
om glutaminat — natriumsaltet af aminosyren 
glutaminsyre - som smagsmæssigt bidrager til at 
afrunde, fordybe og perspektivere andre smage 
— lidt som vi kender det fra salt og hvidløg. 

Gennem tungens smagsløg er vi i stand til at 
skelne mellem de forskellige grundsmage. Tun-
gen er forsynet med smagsløg, der agerer san-
seceller. Foruden tungen opleves smagen også i 
ganen, struben og svælgets papiller.

Mad med smag skaber større velbehag og øger 
appetitten. Derfor ønsker vi at sætte fokus på at 
optimere smagen i de retter, der tilberedes på 
sygehuset og at skabe den rette balance mellem
surt, sødt, salt, bittert og umami. Dermed øges 
chancerne for at maden og måltidet bliver en 
oplevelse - og ikke bare ren overlevelse.

 

Citroner er sure … 
om surt, sødt, bittert, salt og umami

De 5 grundsmage:
Sødt 
Sukker, honning, sirup, moden og 
tørret frugt, fløde og sødmælk

Kilde: Mejerividen.dk

Surt
Citron, eddike, vin, kærnemælk, 
yoghurt og andre syrnede mejeri-
produkter

Salt
Salt, soja, kapers, saltet kød og fisk, 
samt hvid ost i saltlage
  

Bittert
Kaffe, mørk chokolade, mandler, 
kål, salat og rygeost    

Umami
Kød, fisk, asparges, svampe, tang, 
bouillon, lagrede oste og parmasan

C



CD

Dagligdagen som patientDagligdagen som patient

invitation
UDFLUGT TIL STORKØKKEN

  Til børn og unge på afd. 303b og deres forældre! 

 

Hvor kommer den mad fra, du spiser til hverdag? Hvem laver den? Hvor store er de gryder, 

de bruger til at lave sovs i til et helt sygehus? Kommer mælken fra køer, de har i køkkenet? 

Står der en person og skræller kartofler dagen lang? 

Du har sikkert mange flere spørgsmål, og på denne udflugt skal vi opleve køkkenet og hilse 

på de mennesker, som hver dag arbejder der for at lave mad til mange hundrede personer, 

der er i behandling på sygehuset. Vi skal lave vittigheder om mad, fortælle madhistorier og vi 

skal hygge os med lækkerier. Udflugt fredag den 28. oktober kl. 10.00 - 12.00. 

Kontakt personalet på afdelingen med dit tilsagn og hvilken dag der passer dig bedst. 

Tilmelding nødvendigt senest den 24. oktober til personalet på afdelingen eller på 

nedstående tilmeldingsliste.Vi glæder os til denne oplevelse sammen med jer!

Hilsen fra afdelingens personale og sansecoachen fra unisans.

Den tyske sociolog Georg Simmel (1858-1918) kæder i 
sit lille essay "Måltidets sociologi" fra 1010 måltider sam-
men med refl eksioner over forholdet mellem individuali-
tet og fællesskab. For det første opfatter Simmel maden 
som ekstrem individuel:
    
 Det jeg tænker, kan jeg lade andre vide;
    Det jeg ser, kan jeg lade andre se;
    Det jeg siger, kan hundreder høre - 
    men det som den enkelte spiser, kan en anden under 
 ingen omstændigheder spise. 
   På ingen af de andre højere områder fi nder dette sted, 
 at det som den ene vil have, må den anden ubetinget 
 give afkald på.
 
Dagligdagen som patient byder på mange isolations-
momenter. En betydningsfuld en af slagsen er isolationen 

fra køkkenet, fra skabelsen og medlevelse af dagens 
højdepunkter  - dagens måltider. Sansningsprocessen 
frarøves de, som ikke kan tage del i tilblivelsen. Dertil 
kommer fremmedgørelsen ved, at de som er i køkkenet 
og derfor tager del i tilblivelsen, ikke har en relation til 
de som skal bespises, ernæres og socialiseres af det 
færdige produkt. En yderligere tvist er der, hvor køkkenet 
laver mad til afdelinger og IKKE til menneskene, som er 
indlagte på afdelingerne. Der hvor relationen er udvisket 
eller opslugt i dagligdagens storkøkkendrift. 
 



Den store spredning i patienternes alder, udvikling og moden-
hed, fra nyfødt til teenagere, stiller store og varierende krav til 
en børneafdelings fysiske rammer, til personalets kommunika-
tion og tilbudene til patienterne og deres familie. Dette er også 
tilfældet, når det gælder mad og måltider.

Det er i mødet mellem mad og mennesker, at underernæ-
ringsproblemetikken kan løses. Menneskers forhold til mad 
og måltider er komplekst, men ved at sætte sig ind i et andet 
menneskes vaner, skikke, traditioner og kultur er det muligt at 
få indsigt i, hvilke værdier det enkelte menneske har. Først da 
kan man vide, hvad der er godt for den enkelte, og hvad der 
gavner bedst.

Det er vigtigt, at fagpersonalet på et sygehus har fokus på det 
enkelte barns behov og udfordringer ved måltidet. Mad og mål-
tider må italesættes fra dag ét. Spiseudfordringer må kortlæg-
ges, og det enkelte barn og forældrene skal inddrages aktivt i 
måltiderne. 

Differentiering  Børn skal have den mad, de ønsker, når de ønsker det. 

 Individuelle måltider 

tilberedt og tilpasset det 

enkelte barns behov og 

spiseudfordringer.
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 ”Mad – til glæde og til gavn”. Dette korte udsagn rummer 
essensen af madens betydning for os som mennesker. 
Mad er livsvigtigt for os i flere betydninger. Vi skal have 
mad, fordi den giver os næringsstoffer, som vi har behov 
for, for at kunne opretholde livet og et godt helbred. Sam-
tidig er mad en kilde til glæde og tilfredsstillelse – tilfreds-
stillelse af sult og tilfredsstillelse af sanserne – maden skal 
smage og føles godt - og mad skaber glæde som socialt 
og kulturelt bindemiddel mennesker imellem.

Til hverdag tænker vi måske ikke så meget over, hvad det 
at spise betyder for os som mennesker, men hvis man 
bliver syg og mister appetitten, bliver det pludselig meget 
tydeligt. Ved sygdom har patienten et stort behov for at få 
tilført næringsstoffer i tilstrækkelig mængde for at undgå 
underernæring. Underernæring har en række dokumente-
rede uheldige konsekvenser for organismen. Vi er længere 
tid om at blive raske, ligger længere tid på hospitalet, har 
større risiko for at udvikle flere komplikationer og får et 
dårligere immunforsvar. 

Som klinisk diætist, er jeg naturligvis meget optaget af 
madens indhold af næringsstoffer, og den effekt disse 
har på organismen samt heraf følgende konsekvenser for 
helbredet og sundhedstilstanden. Ernæring, kost, diæt 
– disse ord indgår som helt centrale i vores faglige sprog-
brug, men kan for andre virke lidt triste, tørre og kedelige. 
Vi spiser jo ikke ”kost” og vi siger ikke ”tak for ernæring”! Vi 
spiser mad og indtager måltider, og ordene i sig selv virker 
langt mere appetitlige og tilgængelige.

Min vigtigste opgave er derfor at være ”oversætter”, vej-
lede i, hvordan man gør en diæt til et måltid, og hvad der 
konkret skal ligge på tallerkenen. Opgaven stopper slet 
ikke her. For hvis den mad, der serveres, ikke bliver spist, 
så opnås ingenting. Kroppen får ikke de næringsstoffer, 
som den har behov for, og som menneske får man ikke 
den oplevelse af nydelse og tilfredshed som et måltid 
bidrager med. 

Når man er syg og indlagt på en hospitalsafdeling kan der 
være mange faktorer, der gør, at man mister lysten til at 
spise. Selve sygdommen kan påvirke sult- og mætheds-
signalerne, behandlingen kan have bivirkninger, som tager 
appetitten. Desuden kan man føle sig utryg og angst over 
at være på et hospital og væk fra sin dagligdag, og maden 
er måske helt anderledes end det, man kender hjemmefra. 
Måske får man noget serveret på en bakke, som man slet 
ikke ved, hvad er, og som indeholder ting, man ikke kan 
lide. Især for børn er det afgørende at kunne identificere 
hver enkelt ting på tallerkenen, og allerbedst er det, hvis 
de selv har været med til eller ved hvem, der har lavet 
maden.

Derfor er det helt afgørende, at man også på hospitaler 
sørger for at skabe nogle rammer og vilkår, der gør det 
muligt, at måltider kan indtages i behagelige og trygge 
omgivelser. Samtidig skal der sørges for et fleksibelt 
madtilbud, hvor patienten alt efter lyst og energi kan vælge 
fra et menukort eller selv kan være med til at lave maden. 
På den måde opnås en masse fordele på én gang. Bør-
nene får mere lyst til at spise og smage på maden, fokus 
tages for en stund væk fra sygdom og behandling – både 
for børnene og deres forældre. Dermed holdes måltidet i 
hævd som andet end noget, der blot giver ernæring, men 
fungerer som en kilde til glæde og socialt fællesskab.

Tina Beermann
ledende klinisk diætist, Aalborg Sygehus, 2012

Diætistens KLUMME
Mad til glæde og gavn i mere end én forstand



Dogmer, viden og vaner
Når talen falder på sundhed og sundhedsbegreber 
kommer man naturligt omkring en del dogmer. Or-
det dogme er oprindeligt et udsagn, der gør krav på 
autoritet, enten som filosofisk sætning i kraft af sin 
sandhedsværdi eller som politisk beslutning i kraft af 
de besluttendes myndighed. I dag kan ordet bruges i 
betydningen grundsætning, f.eks. politiske dogmer, og 
ukritisk fordom.
 
Ser man på nogle forskellige tendenser ved vores 
madvaner og madkultur og sammenholder disse med 
den mængde information og viden, vi modtager, frem-
kommer der nogle interessante modsætningsforhold. 
Først og fremmest kan det pointeres, at den store 
sundhedsoplysning blandt andet resulterer i en generel 
brug af "ekspert- sprog" Vi bliver i så høj grad konfron-
teret med med faglige og videnskabelige begreber fra 
den sundhedsmedicinske verden, at vores almindelige 
hverdagssprog i dag jonglerer på fornemste vis med 
termer som kalorier, proteiner, vitaminer, mineraler, 
fedtenergiprocenter, næringsindhold, kulhydrater 
etc. Fra undersøgelser af børn og unge viser det sig 
ligeledes, at denne viden samt brug af fagbegreber i 
høj grad gør sig gældende i børnenes hverdagssprog 
og hverdagsbevidsthed, at børn helt ned til 3. klasse-
trin anvender disse vendinger (Friis & Nested, 2005).
 
Det interessante er, trods den store information om 
kost og sundhed, vores store kendskab til denne viden 
og den generelle reflektion og risikobevidsthed, stiger 
antallet af sundhedmæssige problemer, der relaterer 
sig til vores kost og måltidsvaner. Disse tendenser 
hænger ikke umiddelbart sammen, og på dette punkt 
kan man således sige, at viden og adfærd ikke umid-
delbart går hånd i hånd.
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Der er helt særlige behov for børn, der bliver indlagt og 
får stillet en langtidsdiagnose. Deres liv ændres radikalt, 
og de får en tilværelse, der gennem en lang periode 
vil være præget af indlæggelse på børneafdelingen 
og dermed isolation fra deres normale sociale liv. Et 
behandlingsforløb kan strække sig over lang tid – fra 
måneder og op til fl ere år. 

Derfor er det af særlig stor betydning, at der er mu-
lighed for som sygehusafdeling og personale at gøre 
særlige indsatser for disse børn og deres familier. 

Disse indsatser kræver særlige midler, som vi opnår 
via donationer. Donationer gives fra mange sider. Der 
er store arrangementer, der støtter op om de langtids-
syge børn, og der er små foreninger, private personer 
eller organisationer, der vælger at give penge og støtte 

”det gode formål”. Uanset beløbets størrelse eller hvor 
det kommer fra, er det en fantastisk gave, som skaber 
glæde, smil og indhold i en svær situation.

En del penge bruges til at have tilgængeligt legetøj, 
fjernsyn, it-udstyr, hobbymaterialer mv. på afdelingen. 
Men den største del går til at skabe gode, nærværende, 
varme og sjove oplevelser for børnene og deres fami-
lier. Donationer betaler bl.a. 

•	 Vores	hospitalsklovn	Theodor,	som	kommer	hver	
   onsdag.

•	 Vores	årlige	koloni,	hvor	børnene	i	3	dage	oplever
 at være af sted på koloni med masser af oplevel-
 ser - uden mor og far. 

•		Arrangementer	med	underholdning,	skuespil,	
 musik mv. i afdelingen.

•		Endelig	har	Sansekøkkenet	set	dagens	lys	
 på baggrund af donationer.     
   En aktivitet, der har affødt megen glæde og øget 
   appetit - også på livet.

Takket være donationer får Sansekøkkenet nu mulighed 
for at fortsætte med madevents hver 14. dag, hvilket 
vi ønsker og håber kan vare ”for evigt” og smitte af på 
andre børneafdelinger.

Helle Nygård, 
afdelingssygeplejerske, 303, Aalborg Sygehus nord, 
12. januar 2012,                                                 

Donationer
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Forældre til et indlagt barn har ofte et stort behov for at sætte ord på, vende 
spørgsmål og udtrykke barnets behov i forbindelse med indlæggelsen. Når det 
kommer til madens og måltidets betydning for barnet har forældrene naturligvis 
et stærkt ønske om at barnet spiser og dermed blive underernæret. I forbindel-
se med projektet ”Appetit, sanser og livsglæde” på børneafdelingen har foræl-
drene bl.a. gennemgået en teamcooking-event med henblik på at få en større 
indsigt i barnets næring og appetit og opnå større trivsel under indlæggelsen. 
Efterfølgende har forældrene haft mulighed for at diskutere og evaluere mad og 
måltider på sygehuset. De væsentligste er beskrevet her:

Engagement
 – involvering af forældrene til det indlagte barn 

•	 Forældrene	påpeger,	at	de	ønsker	at 
  tale om mad og måltiders betydning 
  meget tidligt i forløbet - gerne fra   
 dag 1. 

  ”Det ligger så basalt i måden, vi tænker  
 på som forældre - også selvom vi er i  
 krise. Vi vil opleve det, som at I tager  
 hånd om os og gerne vil hjælpe”. 

 
•	 Der	er	et	stort	ønske	om	at	blive	in- 
 troduceret for en diætist meget tid- 
 ligt i forløbet. Mange af familierne 
  oplever, at de ikke har fået dette til- 
 bud på trods af, at deres barn har   
 været i behandling i meget lang tid.

 ”Det med maden fylder rigtig meget for  
 os alle. Vores børn får nogle gange  
 nogle underlige spisevaner. Det er jo 
  også vigtigt, at de får det, de har brug  
 for for at kunne vokse.

 
•	 Nogle	af	forældrene	gav	udtryk	for,	 
 at de havde oplevet, at det var svært  
 at få personalet i tale vedrørende 
 madens og måltidernes betydning  
 for behandlingen. 

•	 Forældrene	udtrykker	ønske	om,	at 
  maden bliver gjort til en større del af  
 selve behandlingen.

•	 Der	bliver	udtrykt	bekymring	for,		 	
 hvad der sker, når projektet er slut. 

 ”Vi har meget brug for de små øjeblikke  
 og pauser fra sygdom, som projektet gi- 
 ver. 3 år kan føles som meget lang tid” 

 

•	 Forældrene	undrede	sig	over,	hvor-
 for madtilbuddet er mere begrænset  
 i nogle afdelinger end i andre. De   
 læser ofte om retter, som de ikke har  
 mulighed for at få. 

 ”Det vil være dejligt med noget mere 
 variation, når man er her i lang tid  
 - også for os voksne.”

•	 Forældrene	har	et	stort	ønske	om	at	 
 være mere sammen med de andre 
  familier, når de er på afdelingen.   
 Flere af forældrene fortalte om nogle  
 fantastiske ture, de havde haft sam- 
 men.

 ”Det er hyggeligt at være sammen med 
  andre familier.” 

•	 Forældrene	giver	udtryk	for,	at	det		 	
 vil være en god ide at have adgang  
 til halvfabrikata-mad i afdelingen. 

 ”Man ved aldrig, hvor lang tid ens barn  
 har det godt – og så er det godt, hvis 
  det kan gå hurtigt. Men det er vigtigt, at  
 vi selv laver maden færdig - evt. sam- 
 men med vores barn.”
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Ernærings- og måltidspolitik 
for Aalborg Sygehus 2012

Ansvaret for kostforplejningen på regionens sygehuse 
påhviler Regionsrådet i samarbejde med sygehusledel-
serne. Region Nordjylland har derfor vedtaget en fælles 
ernærings- og måltidspolitik for regionens sygehuse. 

Ernærings- og måltidspolitikken er et middel, der skal 
medvirke til at sikre den bedst mulige ernæring samt 
måltidsoplevelse for patienter og personale, under 
hensyntagen til individuelle behov og udfordringer. 
Ernærings- og måltidspolitikken lever op til regionens 
kvalitetspolitik, sundhedsfremme og forebyggelsespo-
litik, klimastrategi samt inddrager således den faglige, 
organisatoriske og patientoplevede kvalitet. 

En overordnet ernærings- og måltidspolitik skal afspejle 
en fælles holdning til kostens betydning for patientbe-
handling, patientpleje samt for sundhedsfremme og 
sygdomsforebyggelse for såvel patienter som perso-
nale.

Aalborg Sygehus’ ernærings- og måltidspolitik skal 
sikre, at den enkelte patient får den kost, som giver de 
bedste betingelser for et godt behandlingsresultat. 

Ernærings- og måltidspolitikken skal desuden sikre, at 
personalet tilbydes et sund og varieret kosttilbud på 
arbejdspladsen samt gode fysiske rammer, hvor målti-
derne kan indtages.

Ernærings- og måltidspolitikken udmøntes i en kostfor-
plejning, som består af et tværfagligt samarbejde mel-
lem de kliniske afdelinger, afdelings-/modtagekøkkener 
og produktionskøkken.

Det overordnede tværfaglige ernæringsudvalg sikrer et 
tværfagligt samarbejde på ernæringsområdet på Aal-
borg Sygehus. 

Ernæringsudvalget refererer til sygehusledelsen og råd-
giver i ernærings- kostforplejningsspørgsmål for både 
patienter og personale. 

Målsætning
Aalborg Sygehus’ ernærings- og måltidspolitik skal 

sikre:

For patienterne:
• at patienter tilbydes frisklavede årstidsvarierede målti-

der der af god kulinarisk kvalitet
• at ernæringsbehandling og kostforplejning er en tvær-

faglig og målrettet opgave
• at ernæring og kostforplejning anses som et vigtigt 

og betydningsfuldt led i behandling og pleje, idet den 
understøtter helbredelse og mindsker risikoen for 
komplikationer. 

• at kosttilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte pa-
tients situation, såvel helbredsmæssigt som kulturelt.

• en individuel sammensat kost betyder, at patienten 
oplever medindfl ydelse i forhold til ændringer i kost-
tilbuddet.

• at der skabes æstetiske måltidsrammer, der understøt-
ter den gode måltidsoplevelse og giver den enkelte 
patient ro og lejlighed til at spise uforstyrret fra anden 
behandling og pleje

• at patienten sikres et højt informationsniveau om ko-
stens betydning for helbredet

• at patienten sikres daglig information om dagens 
kosttilbud

• at arbejdet tilrettelægges således at fasteperioder og 
forstyrrelser under måltiderne mindskes mest muligt

• at patienter oplever en sammenhængende ernæ-
ringsbehandling fra indlæggelse og til udskrivelse 
samt sikres opfølgning ambulant i sygehus regi eller i 
primær sektoren

Hvorfor Ernærings- og måltidspolitik?



Ernærings- og måltidspolitik forsat ...

Ansvaret for virkeliggørelse af ernærings- og måltid-
spolitikkens målsætninger er et anliggende mellem 
sygehusledelsen, centerledelserne og afdelingsledel-
serne

Ernæringsudvalget er ansvarlig for:
• at rådgive sygehusledelsen i ernærings- og kostfor-

plejningsspørgsmål
• Ernæringsudvalget medvirker desuden til at ernæ-

rings- kostforplejningsspørgsmål fremmes i relation til 
sygehusets planlægning og drift.

• at kendskabet til den skriftligt formulerede ernærings- 
og måltidspolitik udbredes til samtlige afdelinger/af-
snit, som forplejer patienter.

• at ny viden om mad, måltider og ernæring indarbej-
des i ernærings- og sundhedsfaglig praksis.

• at der sikres en fortsat udvikling, der gennem hold-
ningsændring og uddannelse bevidstgør personalet 
om ernæringens betydning for sundhedsfremme, syg-
domsforebyggelse, behandling og pleje.

• opfordre afdelingsledelserne til at der oprettes tvær-
faglige ernæringsteams og kostansvarlige i alle af-
delinger/afsnit og at disse løbende tilbydes undervis-
ning i henhold til ernæringsrisikovurdering og øvrige 
relevante ernæringsrelaterede problemstillinger

• at sikre en fortsat udvikling og forskning indenfor 
ernæringsområdet

Ansvarsfordeling i 
Produktionskøkkenet;

Cheføkonomaen er ansvarlig for: 
• at kulinarisk kvalitet og mulighed for indbydende ser-

vering indgår som en del af planlægningen af hvert 
enkelt måltid

• at årstidens friske råvarer anvendes mest mulig 
• at maden er varieret i udbud og kulinarisk attraktiv
• at maden er næringsberegnet, så der til enhver tid 

kan tilbydes patienter kost efter individuelle behov
• at maden produceres og distribueres hensigtsmæs-

sigt ud fra de givne rammer
• at spild reduceres mest mulig i forbindelse med pro-

duktion og rekvisition
• at maden produceres efter gældende hygiejniske og 

øvrige lovmæssige forhold
• at indkøb af klimavenlige, økologiske og regionale fø-

devarer fremmes under hensyntagen til vareudbuddet 
på området

Kostkonsulenten er ansvarlig for:
• at rådgive, vejlede og undervise plejepersonale samt 

serviceassistenter i modtage- og afdelingskøkkener i 
centralkøkkenets kosttilbud, herunder de forskellige 
kostkomponenters anvendelse, indbydende serve-
ring, rekvisition og opbevaring af kostkomponenterne

• at der er vejledes i reduktion af spild i forbindelse 
med anretning og servering i modtage- og afdelings-
køkkener

Ansvarsfordeling i Rengøring og 
Serviceafdelingen;

Afdelingschefen er ansvarlig for
• at maden produceres, færdiggøres, anrettes og ser-

veres efter gældende retningslinier
• at mad og andre fødevarer rekvireres i forhold til det 

konkrete behov i afdelingen
• at medarbejderen har relevant uddannelse og viden 

indenfor madproduktion, ernæring, anretning, serve-
ring samt fødevarehygiejne og at den relevante viden 
anvendes i praksis

• at medarbejderen har godt kendskab til de gældende 
egenkontrolprogrammer og at de efterleves i praksis

• at medarbejderen har godt kendskab til ernærings- 
og måltidspolitikken

Vejledning om ansvarsfordeling til effektivering af ernæring- og måltidspolitikken

E
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Ernærings- og måltidspolitik forsat ...
Ansvarsfordeling i de kliniske afdelinger;

Ernæringsteam;
• det anbefales, at der laves tværfaglige ernæringsteams på 

alle kliniske afdelinger, hvor alle faggrupper er repræsente-
ret

• ernæringsteamet udarbejder en klar ansvarsfordeling på 
ernæringsområdet, så alle krav til god ernæringspraksis 
overholdes

• ernæringsteamet sikrer, at sygehusets ernærings- og mål-
tidspolitik implementeres i de respektive afdelinger.

• ernæringsteamet skal sikre, at der løbende laves udvikling 
og kvalitetssikring af kliniske retningslinier og instrukser 
indenfor ernæring

• ernæringsteamet er medansvarlige for at koordinere og 
standardisere den bedst mulige praksis for behandling og 
pleje for ernæringstruede patienter samt patienter med 
konkrete ernæringsproblemer

• ernæringsteamet underviser og vejleder afdelingens per-
sonale i kliniske retningslinier og instrukser for ernæring og 
implementerer ny viden om ernæring i afdelingen

• ernæringsteamet rådgiver personale og patienter i spe-
cielle problemstillinger vedr. ernæring

• ernæringsteamet refererer til den lokale afdelingsledelse

Afdelingssygeplejersken er ansvarlig for:
• at ernæringen prioriteres som en del af pleje og behand-

ling
• at patienten i praksis kan tilbydes mad og drikke 24 timer i 

døgnet
• at arbejdet tilrettelægges således at hjælp til patienten i 

forbindelse med måltiderne prioriteres og anden aktivitet 
hos og med patienten mindskes i måltidsperioderne

• at der oprettes et tværfagligt ernæringsteam samt at deres 
arbejde prioriteres i planlægningen

• at sikre at ernæringsteamet i afdelingen får mulighed for at 
være ajourført indenfor ernæringsområdet

• at rekvisition, servering og spisemiljø prioriteres højt
• at de gældende egenkontrolprogrammer overholdes i sen-

geafsnittet
• at der tænkes økonomisk ansvarlighed i forbindelse med 

bestilling af mad og øvrige fødevarer samt forbrug af  
ernæringsprodukter

• at madspild reduceres mest mulig i afdelingen
• at der i planlægning af det daglige arbejde tages højde for 

at prioritere personalets spisepauser højt
• at personalet i hvert afsnit bliver enige om en fælles hold-

ning til tilgængeligheden af sunde og usunde fødevarer i 
dagligdagen

Den kliniske diætist er ansvarlig for: 
• at varetage den lægeligt ordinerede diætbehandling /er-

næringsterapi
• at indgå som en del af det tværfaglige team omkring indivi-

duelle ernæringsterapiforløb
• at rådgive, læger, plejepersonale og personale i både af-

delings-, modtage- og produktionskøkken om kost, diæte-
tik og ernæring

 

Ernærings- og måltidspolitikkens redskaber er:
• standarder for kosttilbud, herunder definitioner af de for-

skellige kostformer i overensstemmelse med anbefalinger 
for Den Danske Institutionskost fra Fødevarestyrelsen 

• ernæringsrisikovurdering af alle indlagte patienter med 
henblik på valg af kostform

• information om rigtig ernæring til syge samt sunde kostva-
ner i forebyggelsesøjemed

• brugerundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser, kvalitets-
sikring og kvalitetsudvikling, egenkontrolprogrammer 

• Kommissorium for ernæringsteam
• Kommissorium for ernæringsudvalget



invitation
FORÆLDRE TEAMCOOKING
  Til forældre med børn og unge indlagT på afd. 303b

 
 

For at få en større indsigt i dit barns næring (ikke ernæring), appetit og livsglæde omkring 

mad, starter vi med et fælles forældrearrangement: teamcooking. Vi har lånt køkkenet på 

Sygehus Syd, og sammen vil vi – forældre, kokke, diætist og unisans – finde nye veje til at 

forstå og skabe udvikling for jeres barns trivsel under deres behandling. Vi vil introducere 

jer for forskellige persontyper i forhold til spiseadfærd, vi vil give jer gode værktøjer til 

jeres dagligdag og med målet om større tryghed for jer i jeres barns næring vil vi med 

denne event krydre hverdagen. Med det nyindrettede køkken på afd. 303B vil vi skabe 

grundlag for forældres og børns medskabelse omkring den gode måltidsoplevelse. 

Startskuddet er denne event.Teamcooking xxxx den xxxx kl. 16.00 - 21.00Tilmelding nødvendigt senest den xxxx til personalet på afdelingen eller på 

nedstående tilmeldingsliste
Vi glæder os til at se dig!

Hilsen fra afdelingens personale og sansecoachen fra unisans. 

invitationFORÆLDRE TEAMCOOKING
  Til forældre med børn og unge indlag

  Til forældre med børn og unge indlag
For at få en større indsigt i dit barns næring (ikke ernæring), appetit og livsglæde omkring 

mad, starter vi med et fælles forældrearrangement: teamcooking. Vi har lånt køkkenet på 

Sygehus Syd, og sammen vil vi – forældre, kokke, diætist og unisans – finde nye veje til at 

forstå og skabe udvikling for jeres barns trivsel under deres behandling. V

jer for forskellige persontyper i forhold til spiseadfærd, vi vil give jer gode værktøjer til 

jeres dagligdag og med målet om større tryghed for jer i jeres barns næring vil vi med 

denne event krydre hverdagen. Med det nyindrettede køkken på afd. 303B vil vi skabe 

grundlag for forældres og børns medskabelse omkring den gode måltidsoplevelse. 

Startskuddet er denne event.Teamcooking xxxx den xxxx kl. 16.00 - 21.00Tilmelding nødvendigt senest den xxxx til personalet på afdelingen eller på 

nedstående tilmeldingsliste
Vi glæder os til at se dig!

Hilsen fra afdelingens personale og sansecoachen fra unisans. 

invitation invitationPERSONALEEVENT
  Til ansaTTe på afd. 303b og ansaTTe i køkkeneT på syd 

 

det vi gør godt - skal vi blot gøre mere af... 

...og det, vi ønsker at forbedre skal vi gøre som små sikre synlige sejre!

Med det udgangspunkt inviteres afdelingens personale og køkkenpersonale til en event 

omkring forandringsprocesser, samarbejde, værtskabet, madoplevelser, personas og ikke 

mindst adfærdspsykologi sammenholdt hermed. Primært for eventen er også videndeling på 

tværs af personalegrupper. Eventens vigtigste værdi er det at styrke organisationen i ”hvor lidt der skal til” for at gøre 

en forskel. 
Der skal også hygges og teamcookes, nydes og bevidstgøres.

Personaleevent xxxx  kl. 15.00 - 20.00
Tilmelding nødvendigt senest den 15. november på Centralkøkken Syd eller på 

nedenstående tilmeldingsliste.Vi håber alle har mulighed for at deltage, så vi sammen kan styrke afdelingen.

Vi glæder os til at dele viden, erfaring og oplevelser med jer!

Hilsen projektlederen og sansecoaches fra unisans.

Events - forældre og personale
Det, vi gør godt, skal vi blot gøre mere af … og det, vi 
ønsker at forbedre, skal vi gøre som små sikre, synlige 
sejre! 

Med dette udgangspunkt inviteredes både personalet og 
forældrene til børnene på børneafdeling 303B til hhv. per-
sonaleevent og forældreteamcooking.   

Teamcooking 
er et perfekt grundlag for videndeling og øget indsigt i er-
næring, persontyper og -adfærd, trivsel, måltidsoplevelser 
og livskvalitet, formidlet i en legende atmosfære. En simpel 
opskrift med et markant resultat. 

Forældrene 
opnår større viden om barnets spiseadfærd og får værktøjer 
til at skabe tryghed og oplevelser omkring barnets ernæring 
i hverdagen, samtidig med at de samles i hyggeligt samvær 
med andre forældre. 

Personalet 
får styrket samarbejdet på tværs af faggrænser, lærer om 
forandringsprocesser og adfærdspsykologi og måske vigtigst 
af alt, får skabt videndeling på tværs af personalegrupper. 
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Familieliv
 – hvad sker der med familien til et sygt barn?
Når ens barn får en langtidssygdom, bli-
ver der vendt op og ned på hele familiens 
tilværelse, hverdagsliv, fremtidsplaner og 
økonomi. Men selv om situationen kan 
virke håbløs, så oplever de fl este hurtigt, 
at der etableres en ny hverdag, som fun-
gerer. En mor har beskrevet det således:

”Havde du sagt til mig for en måned si-
den, at mit barn skulle få kræft, og at jeg 
trods dette kunne leve et rimeligt liv, så 
havde jeg sagt, at du var fuld af løgn” 
(Kilde: Når børn får kræft)

Dermed bestemt ikke sagt, at det er 
nemt, for der er mange aspekter at for-
holde sig til, som involverer hele familien 
og andre vigtige personer i familiens 
netværk. Sygehusets håndtering af situa-
tionen og deres patienttilgang er derfor af 
afgørende betydning for de pårørende til 
det indlagte barn. Ved at betragte fami-
lien som medspillere og samarbejdspart-
nere, der har afgørende viden og inputs 
at bidrage med i forhold til barnets trivsel, 
opnår familien både indfl ydelse og tryg-
hed. 

Men det er ikke kun forældrene, der 
pludselig står i en vanskelig situation. Det 
er ligeledes vigtigt at være opmærksom 
på, at søskende let kan føle sig udenfor 
og efterladt. De fl este søskende oplever 
i perioder, at de mister noget af deres 
forældre, når der er meget fokus på det 
syge barn. Der kan også være tale om 
skyldfølelse over at være den ”raske” 
eller over at tænke negative tanker, når 
forældrene bruger så meget energi på 
den syge søskende.  

Der kan derfor ligge en vigtig post for 
sygehuset i at snakke med forældrene 
om, at søskende bliver involveret og 
informeret løbende. Især for større børn 
er det vigtigt at få indsigt i, hvad der skal 
ske på længere sigt og hvorfor. En anden 
udfordring, når et barn bliver langtidssyg, 
er at familien bliver splittet, fordi den ene 
forælder eksempelvis er meget på syge-
huset hos barnet. Derfor er det uvurderlig 
vigtigt, at sygehuset skaber plads til at 
begge forældre og søskende kan være 
på hospitalet, således at familien i vid ud-
strækning kan opretholde deres normale 
familieliv.  

Tryghed i familiens skød kan for barnet 
betyde at omvæltningen som syg ikke vil 
føles alt for omfattende. 

Søskendeprogram i afdeling 303B
I vores arbejde for at støtte hele familien 
under det hårde og langvarige behand-
lingsforløb, er vi blevet opmærksomme 
på at søskende til de syge børn ofte 
mistrives og har det svært under forløbet. 
Ofte så vi søskende med både fysiske og 
psykiske problemer både under og efter 
behandlingsforløbet. I år 2002 genem-
førte 2 sygeplejersker et projekt, hvor 
søskendes forhold blev undersøgt, og der 
afprøvedes en række tiltag for af afhjæpe 
søskendes problemer. På grund af pro-
jektets effektivitet har vi valgt at bruge 
resourser på at bibeholde det som et 
tilbud i afdelingen. Tilbuddet som kaldes 
"søskendeprogrammet" indebærer at alle 
søskende i den skolepligtige alder får 
tilbudt programmet. 

Søskendeprogrammet indeholder: 
•  Rundvisning på afdelingen, hvor procedurer og ting bliver vist og forklaret
•  Samtale med forældrene, med fokus på den enkelte søskende
•  Samtale med søskende med fokus på hvordan situationen har ændret 
  deres liv
•  Besøg i søskendes klasse, med oplæg om sygdommen og hvordan det   
  er at være søskende i en familie med et kræftramt barn
•  Fællesmøde mellem søskende som afvikles med et weekend arrange-
  ment, for den gruppe søskende der har gennemgået programmet
                 
Søskendeprogrammet har ændret vores syn på søskende og deres betyd-
ning for hvordan hele familien fungerer i behandlingsforløbet og i den efter-
følgende periode. Der er kommet mere "plads" til søskende på afdelingen, 
og alle forholder sig positivt til at de også har brug for at være her.



Frivillige på Aalborg Sygehus
Medmenneskelig indsats
Aalborg Sygehus har tilknyttet omkring 100 
omsorgsgivende frivillige, som i forskellige 
situationer yder en medmenneskelig indsats 
overfor patienter og pårørende.
Fokus er at skabe en medmenneskelig relation 
som et supplement til den professionelle ind-
sats. De frivillige giver patienterne mulighed for 
at få et frikvarter fra sygdom og den trumme-
rum, som langtidsindlagte patienter oplever.

Alle frivillige er forankret i planlægnings- og 
udviklingskontoret på Aalborg Sygehus. Det er 
her, de godkender alle frivillige og udarbejder 
specifikke samarbejdsaftaler med de afdelin-
ger/ afsnit, som ønsker frivillige tilknyttet. Alle 
samarbejdsaftaler evalueres én gang årligt i 
samarbejde med de pågældende afdelinger.

Frivilligkorpset tilbyder kort sagt medmenne-
skeligt samvær. 
Frivilligkorpset består af borgere, der ønsker at 
gøre en indsats for patienter på sygehuset. Alle 
borgere kan søge om at blive frivillig, hvorefter 
de indkaldes til en vurderende samtale. 

De frivillige får ikke løn for deres indsats, men 
får hver måned tilbudt et fællesarrangement i 
form af undervisning, udflugt eller fællesspis-
ning, finansieret af lokale sponsorer.
 
Tid til nærvær
På Aalborg Sygehus afdeling 303b for kræft-
ramte børn, er der i 2011 blevet arbejdet 
målrette med at integrere mad og måltider i 
afdelingen. Målet har været at skabe et frirum, 
hvor mad og mennesker kan mødes. Mødet 
er blevet skabt gennem forskellige aktiviteter 
mellem børnene, forældrene, fagpersonale og 
sansecoaches.

Mad og måltider kan meget mere en blot mæt-
te kroppen fysisk. Mad og måltider er omsorg, 
nærvær der giver føde for både krop, sjæl og 
sind.

De frivillige kan være med til at etablere mødet 
mellem mad og mennesker, ved at være en del 
af de aktiviteter, der foregår i en afdeling før, 
ved, under og efter et måltid. Gennem madlav-
nings-aktiviteter og fællesspisning er det muligt 
at skabe relationer mellem mennesker, som 
bygger på nærvær og tryghed. 

For at sikre at de frivillige er klædt på til op-
gaven er det nødvendigt at etablere relevante 
kurser, introduktionsforløb i afdelingen samt 
orientering om behandlinger, rutiner, regler og 
hygiejne. 
Der skal etableres brobygning mellem afde-
lingspersonale og frivillige gennem gode aftaler 
således at de frivillige naturligt indgår i afdelin-
gens samlede tilbud

Det er ligeledes vigtigt, at der bliver udarbejdet 
individuelle specifikke samarbejdsaftale efter 
ønsker og behov.

Frivillige - TID OG NÆRVÆR

Fremtidens frivillige kunne uddannes til sansecoaches 
for sammen med personalet at skabe et sanseligt 
spisemiljø, hvor appetit, sanselighed og livsglæde går 
hånd i hånd. 

Karin Ørskov Hansen, 
Oversygeplejerke, Aalborg Sygehus
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Fællesskab
 – mad knytter mennesker sammen og omvendt

Der er mange gode grunde til at foku-
sere på værdien af måltidsfællesska-
ber – ikke mindst når det drejer sig om 
patienter. Men først, er der visse ting, 
man må have for øje. Etablering af mål-
tidsfællesskaber på sygehuse sker ikke 
blot ved, at man laver fællesspisemiljøer 
og sætter to tilfældige mennesker ved 
samme bord. Måltidsfællesskaber ska-
bes ikke ud fra fysiske rum, men skabes 
i fællesskabet mellem mennesker. 
Typen af fællesskab spiller en afgø-
rende rolle for, hvordan vi oplever fæl-
lesskabet. Jo tætter vi kan komme på 
det ”normale” fællesskab, jo større er 
chancen for at etablere et godt måltids-
fælleskab. Problemet på sygehusene 
er, at ”normale” fællesskaber ikke er en 
del af det at være patient og indlagt. 
I takt med at den personlige identitet 
krænkes, mindskes muligheden for det 
normale. 

Når en patient indlægges, tilføres for-
skellige virkemidler, der virker fremmen-
de på tabet af integritet. For eksempel 
udskiftes den personlige beklædning 
med hvidt hospitalstøj. Det signalerer et 
fællesskab, hvor alle går ens klædt. Et 
fællesskab, der er præget af sygdom, 
anormalitet og manglende kontrol. Et 
fællesskab, som mange ikke ønsker 
frivilligt at identifi cere sig med. 

Intimsfæren udsættes ligeledes for 
massiv påvirkning. Man tvinges oftest 
til at skulle sove og være sammen med 
mennesker, man ikke kender. Undersø-
gelser, personlig hygiejne og fortrolige 
samtaler med læger og sygeplejersker 
foregår ofte i fuld offentlighed. Senge-
stuen kan opleves som et offentligt rum, 
hvor syge, plejere, læger, rengørings-
personale og pårørende færdes. På 
samme måde har patienten ofte ikke 

særligt stor indfl ydelse på den mad, 
der serveres og står temmelig magtes-
løs over for den mad, der serveres på 
hospitalerne. Med dette opstår der en 
fare for, at patienterne oplever at blive 
tvunget til at spise mad, de ikke bryder 
sig om.

De krænkelser, patienten oplever under 
indlæggelsen, kan være en medvirken-
de faktor til, at de fravælger fællesska-
bet med andre patienter. Den person-
lige identitet overgår til en vi-identitet. 
Når man fravælger samvær med andre 
patienter, kan det således være et for-
søg på at bibeholde blot en smule af sin 
personlige identitet. Man ønsker ikke at 
blive identifi ceret med denne vi-gruppe. 

Er det således overhovedet muligt at 
skabe måltidsfællesskaber på sygehu-
sene? Måltidsfællesskaber med den 

nære familie spiller en væsentlig rolle 
både til daglig, men også under syg-
dom. Det vil derfor være oplagt, at man 
på hospitalerne begynder at tænke 
dette ind i måltiderne. Muligheden for 
at etablere gode måltidsfællesskaber 
patienter imellem, begrænses af hospi-
talernes syn på det normale. Jo mere 
unormale patienterne føler sig, jo større 
behov har de for at danne fællesska-
ber med det ”normale”, og jo mindre 
behov har de for at blive identifi ceret 
med vi-gruppen af patienter. Derfor er 
det sandsynligvis først muligt at skabe 
gode måltidsfællesskaber patienter 
imellem, hvis hospitalerne anser det 
unormale for mere normalt. 



Føler vi med Følesansen?
Ja, det gør vi, men vi gør også så meget andet – og men-
neskets motoriske udvikling er meget afhængig af en velsti-
muleret og dermed velfungerende følesans.
 
Denne sans kaldes også den taktile sans og er det tidligst 
udviklede sansesystem hos mennesker. Følesansens 
receptorer findes over alt på kroppen. Især mund og fingre 
er særlige følsomme, hvilket gør, at mad også opleves og 
sanses gennem den taktile sans. 

Faktisk er mundhulen et af kroppens mest følsomme ste-
der. Følesansen er i stand til at levere objektive informa-
tioner om, hvordan vi oplever maden i munden. Madens 
struktur kan registreres som hård, blød, sej eller sprød. 
Temperaturen kan være varm eller kold, og konsistensen 
kan være flydende eller fast. Følesansen er også i stand 
til at fortælle os, om maden er stærk. Den stærke smag 

har det særpræg, at den giver en smerte, der for mange, 
menikke alle, føles behagelig. Disse parametre spiller en 
væsentlig rolle for madens udtryk og er virkningsfulde at 
arbejde med i tilberedning og sammensætning af mad og 
måltider. 

Det interessante ved følesansen er, at vi nok oplever den 
allerstærkest, når noget ikke er som forventet. Forventnin-
gerne dannes hos det enkelte individ gennem livserfaringer 
og medvirker til at fortælle, om en genstand føles rigtig 
eller forkert i munden. Om genstanden skal føles blød eller 
sprød, kan være betinget af individuelle livserfaringer og 
dermed præferencer.

De individuelle indlejrede forventninger spiller i det hele 
taget en væsentlig rolle for, hvordan vi som mennesker 
sanser og oplever mad og måltider.
 

Følesansen
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Genkendelighed

Værtsskabet Behandling Aktiviteter Stimulering Pleje Forplejning

Sygdomsforløb Raskmelding

Genkendelighed er et nøgleord for 
i, hvor høj grad en patient oplever 
tryghed i indlæggelse. Vi kunne have 
en tendens til at tro, at det kun gælder 
for børn, men mange undersøgelser, 
formodninger og
patientevalueringer viser, at det også 
gælder for voksne. Voksne er vel i 
bund og grund blot børn, som er ble-
vet lidt ældre. Mange adfærdsforskere 
forholder sig også til det psykologiske 
behov for tryghed, som er et element i 
tillid - sammen med anerkendelse, ac-
cept og effektivitet. Nogle persontyper 
har naturligvis større præference for 
tryghed end andre. Se mere under P for 
persontyper og præferencer  samt V for 
værdier. 
 
Genkendelighedsaspekter under hele 
indlæggelse vil optimere patientforlø-
bet. Uanset, hvordan genkendeligheden 
ville kunne skabes, synliggøres og ital-
esættes er de menneskelig drivkræfter 
medskabelse, interaktion, positionering, 
og organisering væsentlige at tage i ed:

Medskabelse;  
Hvordan kan børn og forældre deltage 
engageret i maden i dagligdagen. I dag 
gør forældrene det individuelt og ofte 
"med mad fra gaden" og som modreak-
tion på manglende inspirerende mad 
serveret fra køkkenet. Et fælles en-
gagement skaber læring, udvikling og 
unikke oplevelser for alle parter. Næring 
til krop og sjæl.

Genkendelighed: f.eks at barnet ikke 
blot får serveret en tallerken med mad 
hentet af far/mor, men selv deltager i 
processen fra medskabelse, anretning 
og servering.

Interaktion;  
Hvordan sættes interaktion mel-
lem barn og forælder i centrum. Og 
hvordan udvides denne interaktion 
mellem børnene og forældrene på 
tværs. Kan fælles perspektiv skabes? 
En bevidstgørelse om aspekterne og 
nødvendigheden ved menneskelig 
gensidighed, der kan genere mening og 
udvikling. 

Genkendelighed: f.eks at kunne skabe 
og kreere sammen med andre børn, 
så de kommer ud af stuerne og gerne 
i køkkenet som alle kender hjemmefra 
(samtalekøkkenet).

Positionering;  
Hvordan kan det indlagte barn/ung 
opretholde sin positionering under in-
dlæggelse? Hvordan integreres det 
enkelte individ i det kulturelle miljø under 
indlæggelsen? Bevidsthed om hvordan 
positionering af styrende og styrkende 
for de valg og handlinger, vi alle tager 
gennem livet og for egen selvophøjelse.

Genkendelighed: f.eks at spegepølsen 
er husholdningsstørrelse og ikke indus-
tristørrelse kan give barnet "retten til af 
sige nej" og modsat kan en sjov dag 
i køkkenet med eksterne give barnet 
"magten" igen, da det er børnesnak og 
lettilgængelig stof på programmet.

Organisering;  
Her tænker vi også på omgivelser, miljø; 
med andre ord det samfundskulturelle 

landskab. Hvor i den menneskelige be-
hovspyramide befinder det indlagte barn 
og dets forælder, når eksempelvis der 
ikke er rammer for nærvær, fysisk kon-
takt og interaktion af skabende karakter?

Genkendelighed: f.eks at kunne sidde 
tæt og slænge sig, når ses fjernsyn og 
at kunne befinde sig i køkkenet, som en 
nærende og "ufarligt" rum.
 
Bevidsthed om mennesker skaber miljø 
og miljø skaber mennesker! 



Roden på en gulerod samler alt, hvad planten har brug Roden på en gulerod samler alt, hvad planten har brug 
for; vand, kulhydrater (sukker), vitaminer, mineraler, fi bre for; vand, kulhydrater (sukker), vitaminer, mineraler, fi bre 
og andre plantestoffer. Alt det, gulerodsplanten gemmer og andre plantestoffer. Alt det, gulerodsplanten gemmer 
i roden, er også sundt for os.

I en gulerod er der meget Betacaroten. Når du spiser I en gulerod er der meget Betacaroten. Når du spiser 
det omdanner din krop det til A-vitaminer. A-vitaminer det omdanner din krop det til A-vitaminer. A-vitaminer 
er godt for hud og hår. Det er godt for dine øjne og det er godt for hud og hår. Det er godt for dine øjne og det 
er godt til at beskytte dig mod solen. Din krops forsvar er godt til at beskytte dig mod solen. Din krops forsvar 
bliver stærkere, så den kan kæmpe mod sygdom. bliver stærkere, så den kan kæmpe mod sygdom. 

Guleroden har haft indfl ydelse på vores kultur. Naturlig-Guleroden har haft indfl ydelse på vores kultur. Naturlig-
vis i madlavningen, men også i vores sprog. Dette afsnit vis i madlavningen, men også i vores sprog. Dette afsnit 
giver nogle eksempler på nogle udtryk: Kong Gulerod, giver nogle eksempler på nogle udtryk: Kong Gulerod, 
pisk eller gulerod samt gulerodsfarvet hår og gulerods-pisk eller gulerod samt gulerodsfarvet hår og gulerods-
bukser. Vrøvlesange som Hønsefødder og gulerødder er bukser. Vrøvlesange som Hønsefødder og gulerødder er 
andre eksempler.

Gulerødder - vidste du det?
Skræl 
dine egne gulerødder
At skrælle gulerødder er ikke blot en køkkenproduktiv aktivitet. 
Det er medskabende, involverende og ikke mindst kan det være 
ganske helbredende. Med mindre du lider af allergi for gulerød-
der, er der kun gode grunde til at anvende denne aktivitet på 
samtlige afdelinger af hospitalet. Fra en ganske ung purk til en 
sen alder er guleroden et stykke genkendelse fra hverdagslivet. 
Fra tidlig stadie i livet – måske end dog kun med gummer (sker 
også for de ældste patienter) kommer guleroden ind i person-
ens liv som et stimulerende element  - både mod sult og som 
aktivitet. At skrælle gulerødder er lettilgængelig, overskuelig 
og stimulerende uanset alder og sygdomsstadie. Det kan føles 
mediterende og musisk. Det giver mening og skrælleren bliver 
inspireret til at ”fortære” sit færdige produkt.
 
Skræl dine gulerødder og snit dem i grove stykker. Find dippen 
frem og nyd oplevelsen, det styrker sanserne. 

Kong gulerod
Udtrykket ’Kong Gulerod’ stammer 
fra Jacques Offenbachs (1819-
1880) operette fra 1872 “Le Roi 
Carotte” (Kong Gulerod). Guleroden 
leder køkkenurternes oprør, som 
fører til, at guleroden for en kort 
periode kan være Kong Gulerod. 
Herudfra må udtrykket så være 
kommet til dansk, hvor det kendes 
fra ca. 1930.

LEG - Bide til gulerod
Bind en elastiksnor rundt om en gulerod og 
hæng den op i mundhøjde. Nu gælder det om at 
fange guleroden med munden – med hænderne 
på ryggen – og tage nogle ordentlige bidder. 
Når guleroden er spist, sættes en ny op, og 
næste person kan prøve. De lidt større børn kan 
inddeles i hold, så legen gøres til en konkur-
rence.

Gulerodspesto
En spændende og anderledes pesto, som kan 
bruges som dip, til pasta, til at smøre i sandwich 
eller eventuelt som tilbehør.

1 bundt gulerødder som bages i ovnen
1 lille fen eller
Grana Padano ost
½ - 1 dl olivenolie
1-2 håndfulde pinjekerner
Saft af ½ citron
Salt og hvid peber

Blend det hele sammen i en foodprocessor. 
Smages til med salt og peber.

G



Maslow behovspyramide 
på hovedet

GH

Helbredelsesbevidsthed
Vi befi nder os midt i en tid af interessante og revolutionerende 
forandringer, hvor også opfattelsen af sundhed er i gang med 
at ændre sig drastisk. Den nye helbredsbevidsthed er en sam-
mensmeltning af østerlandsk og vesterlandsk livsopfattelse, 
af videnskab og visdom. Med en nytids tilgang tager vi et eget 
ansvar, vi opsøger kundskaber og er åbne for nye alternativer, 
idéer og tanker. Det bevidste menneske ønsker at stilles over 
for valg og kræver at blive involveret og blive hørt. En del af de 
revolutionerende forandringer ligger også i behovet for at være 
medskabende og have indfl ydelse. 

Begreber som ”Det selvhelbredende Menneske” beskæftiger sig 
med emner som biobalance, kostens betydning, immunforsvaret, 
functional foods, kroppens afgiftningssystem, vejrtrækning og 
bevægelse. Den behandler også tankens kraft, samt følelserne 
som broen mellem krop og sjæl, forskellige måder at øge livs-
energien på og hvordan vi kan stimulere de processer, som hol-
der os raske. Med tilgange om selvhelbredelse gives mere plads 
til jeg’et og dermed lærer vi:
- at respektere de fornemmelser, som vores sanser giver. 
- at kunne mærke, hvad vi har lyst til – og hvad vi ikke har lyst til.  
- at kunne mærke, hvad der er nødvendigt – og hvad der ikke er 
nødvendigt. 
- at kunne mærke, føle og vide, at vi er en del af alt. 
 
 
Marslow’s behovspyramide på hovedet
Ved langtidsindlæggelse eller diagnose med livstruende følger 
påvirkes prioriteringen af de menneskelige behov. Jf. Behov – 
Marslows behovspyramide. Selvrealiseringsbehovet relaterer til 
menneskets behov for selvfuldkommengørelse, nemlig at blive 
det, man har potentiale til at blive, set ud fra et personligt per-
spektiv. For at styrke helbredelsesbevidstheden hos den enkelte 
kan det være af stor betydning for helbredelsen, helbredelses-
processen og – tiden, at aktiviteter og rammer for patientens ind-
læggelse tager afsæt i, at behovspyramiden vendes på hovedet. 
De fysiske behov er stadig basale – og det har vi vidst i mange 
år, men med ny tids tilgang må et hospital have større indsigt i 
selvrealiseringsbehovene. Menneskets autoritet må tilbage til 
personen selv.   

Selvrealisering

Ego behov

Sociale behov

Tryghedsbehov

Fysiske behov



Helse er at kende sig selv. Helse er at kunne mærke 
sig selv. Helse er at tro på sig selv. Helse er at kunne 
mærke sin træthed og at kunne hvile. Helse er at 
bruge sine kræfter. Helse er at kunne sige ja. Helse er 
at kunne sige nej. 
 
Helse er at være
Helse er at respektere de fornemmelser som ens 
sanser giver. Helse er at kunne mærke, hvad man 
har lyst til – og hvad man ikke har lyst til. Helse er at 
mærke, hvad der er nødvendigt – og hvad der ikke er 
nødvendigt. Helse er at mærke, føle og vide, at man 
er en del af alt. Helse er at ville leve. Helse er at turde 
se døden i øjnene. Helse er at kunne nøjes. Helse er 
at kunne glemme sig selv. Helse er at være til stede 
hvert øjeblik. Helse er at være rask igen. Helse er 
også at dø en dag. Helse er at kunne sørge. Helse er 
at kunne glæde sig. Helse er at respektere, at der er 
mere mellem himmel og jord…

Helse er med vores viden, vores følelser, vores  
sansemæssige oplevelser og vores intuitive sans at 
passe på os selv og hinanden.

Helse er at kunne bede om hjælp.

Det er en lang liste, som kan blive længere endnu 
eller kortere afhængig af, hvem der laver den. Den 
enkeltes opfattelse af helse skabes af det, vi tror på. 
Vores oplevelse af at være sund er helt afhængig af, 
hvem vi er. Ligesom smerter ikke kan sammenlignes 
eller måles, kan helse det heller ikke. Du kan godt 
være rask uden at føle dig sund – og sund uden at 
føle dig rask.

(Tilskrevet og stærkt inspireret fra bogen Kvinde kend 
din krop 1983:12) 

Helse 
– hvad dækker begrebet over?

H
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Hjemlig atmosfære
– hospitalet gøres til et hjem

”Rummet spiller også ind på appetitten. Når det hele kører 
rundt i hovedet på en, så kan det være meget svært at ad-
skille det ene rum fra det andet. Farverne er de samme, det 
hele er stål og hvide overfl ader. Det er svært at skelne tin-
gene fra hinanden – at skelne sengen fra spisestedet og fra 
det sted, hvor man skal undersøges.” 
(Michelle, 18 år, indlagt med leukemi) 

Målet er, at Køkkenet skal ligne et hjem så meget som muligt og at hospitalet, som 
institution, gemmes så meget som muligt væk. Blot små ændringer af rum, farver, 
duft og indretning har en forbløffende virkning på atmosfæren. 

Således skal også rammen for måltidet i fremtiden afspejle hjemmet - det normale, 
det genkendelige og det trygge. Den måde maden ser ud, smager og indtages skal 
ligne børnenes måltider, når de er hjemme. Køkkenfaciliteter skal etableres således, 
at måltiderne bliver en integreret del af børnenes og deres familiers hverdag, når de 
er indlagte. 
Morgenmad, mellemmåltider og frokost skal være individuelle måltider, som man selv 
tilbereder og fi nder frem. Aftensmåltidet er et fællesmåltid, hvor alle kan spise sam-
men i spiserummet. 



Når det kniber med børns appetit, er der god grund til at gøre 
noget ekstra ud af maden og den gode stemning ved måltidet. 
Selv om børnene i en periode har meget lille appetit og lyst 
til mad er det vigtigt, at de fortsat forbinder det at spise med 
noget positivt, rart og trygt. 

Indretning, farve- og materialevalg, samt lys og vægudsmyk-
ning har stor betydning for tryghed i måltidet. For eksempel 
føler vi os mere trygge i et rum jo mere overskueligt det er. 
Dette er et helt naturligt og fysiologisk faktum, der stammer 
helt tilbage fra vores tid som hulemennesker, hvor manglende 
overblik var lig potentielle farer og død.  

Køkkenet og spisestuen skal betragtes som et frikvarter fra 
sygdom og behandling. Derfor er målet, at atmosfæren skal 
ligne børnenes hjem så meget som muligt, og at hospitalet, 
som institution, gemmes så meget som muligt væk. Blot små 
ændringer af rum, farver, duft og indretning har en forbløffende 
virkning på atmosfæren. 

Hospitalet gøres til et hjem 

Familiekøkken-alrum 
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Køkkenent før og efter renovering på afd 303B, Aalborg Sygehus. 
Fra koldt, sterilt og upersonligt til varmt, indbydende og hyggeligt 
En donation og flittige håndværkere gjorde den store forskel.

Mange fryse- og 
køleskabe som 
pletskud

Fryser med 
is optog en 
stor del af 
rummet

Lille kogeplade og 
ingen ovn til at sprede 

dufte, skabe appetit og 
forventninger

Køkkenets mest fantastiske element: 
- et mobilt køkkenbord som kan 
danne rum for medskabelse

Chokolade- og kaffemaskine er 
integreret i miljøet til glæde for 
børn og voksne

Hvor lidt skal der til...?



Hygge er et dansk ord af norsk oprindelse, 
der af danskere generelt opfattes som et unikt 
dansk (og til tider norsk) begreb. I virkeligheden 
fi ndes udtrykket i en del andre sprog i Europa, 
bl.a. hollandsk. Myten om det unikke begreb 
fi ndes ligeledes i mange af de andre lande. 
Hygge som substantiv omfatter såvel en følelse, 
en stemning og en handling. Ordet anvendes 
også i sammensætninger, f.eks. julehygge. 
Endvidere fi ndes det som et verbum, eks. 
"Kom, lad os hygge os!". Og som adjektiv, eks. 
"Et lille, hyggeligt hus med græs på taget".

Navneordet hygge indebærer noget rart, af-
slappet, trygt og genkendeligt. Oftest forbindes 
hygge med social omgang - at man mødes 
for at hygge sig, men man kan også hygge 
sig med at gøre noget alene. I den senere tid 
har man også kunnet bruge ordet med ironisk 
distance - Saddam hyggede sig med at slå alle 
sine politiske fjender ihjel. Endvidere indebærer 
hygge også ofte mad, slik eller snacks. For at 
vende tilbage til begrebet julehygge så er der 
ingen jul uden traditionel mad, kager og konfekt 
og det er alt sammen en meget vigtig del af 
"julehygge"

Hygge 
– et dansk kulturbegreb

H



Helhedsopfattelsen af måltidet påvirkes af høresansen. Vi bruger den i kulinariske sammen-
hænge, eksempelvis når vi registrerer lyden af boblerne fra en sodavand, der åbnes. Lyden 
gør os i stand til at vurdere, om sodavanden er doven eller ej. Og på samme måde er vi i 
stand til at bedømme lyden fra fl æskesvær, der knases. Vi har ofte en forventning til, hvordan 
maden skal lyde. Chips skal knase, og gulerødder skal knække, når vi bider af dem.  
Vi reagerer, hvis maden ikke lyder, som den skal, eller som vi forventer.

Høresansen er sansen vi bruger til at høre lyd. Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser fra 
ca. 20 til 20.000 hertz, hvilket kun er et lille udsnit af alle de lyde, der eksisterer. 

Hørelsen hjælper os endvidere til at fastlægge retning og afstand, samt lokalisere os selv i 
forhold til andre. 

Høresansen
HH



Plads til at være barn - ønsker til fremtidens 
børnehospital  
”Vi kunne godt forestille os, at alle syge børn indlægges 
på ét sted – et børneslot. Dermed kan vi lave et decideret 
børnemiljø, hvor læger og sygeplejersker er eksperter i 
at tage vare på netop børnene, og hvor der er tilbud og 
faciliteter tilpasset netop dem. Det kræver plads og krea-
tiv tænkning at indrette et børnehospital, hvor der både 
er plads til børn og deres forældre. Ikke mindst, fordi 
nye sygdomsgrupper som overvægt og type 2-diabetes 
kræver adgang til motion og udfoldelse. Frem for alt vil et 
samlet børnehospital ressourcemæssigt være en optimal 
løsning. 

Erik Østergaard 
Ledende overlæge, børneafdelingen på Aalborg Sygehus

I

iDEALISME
– visionen om et børneslot



Innovation
II

Idealisme
 – visionen om et børneslot

Innovation ses ofte defi neret som opfi ndelser og ideer, der er 
omsat til produkter eller tjenester, der er bragt til markedet. In-
novation er altså processen fra ide til bundlinie. Innovation in-
debærer således tre elementer: En ny idé, at denne omsættes 
til et nyt eller forbedret produkt og endelig, at dette formidles.

Innovation omfatter nemlig også såkaldt procesinnovation. Det 
er idéer, der har som mål at introducere forbedrede processer. 
Ved processer forstås her alle funktioner og organiseringer. 
Med tilførsel af elementet ny viden, i videste forstand, som et 
grundlæggende element for innovation, når vi hermed frem til 
en defi nition af innovation som: Aktiviteter, som på grundlag af 
ny viden, udvikler nye muligheder, der ved udnyttelsen ge-
nererer en merværdi. Styrken ved denne defi nition er, at den 
på en gang er kort og alligevel meget bred. Dens svaghed er 
de meget brede begreber: aktiviteter, ny viden, udvikling, nye 
muligheder, udnyttelse og merværdi.

Begrebet aktiviteter henviser til, at innovation ikke er resultatet 
af en pludselig indskydelse eller inspiration, men af en bevi-
dst stræben igennem et forløb, fra tilegnelse af ny viden, over 
bearbejdning heraf og generering af idéer og muligheder, til 
udvælgelse og udvikling af produkter og processer til udnyt-
telse gennem markedsføring (formidling) eller implementering.

Ny viden må som nævnt anses som et iboende element. In-
novation vil jo altid betyde, at noget gøres anderledes eller på 
en anden måde, hvilket nødvendigvis må indebære ny viden. 
Derimod er der ingen krav til den nye videns kvalitet, omfang 
eller natur. Det behøver altså ikke være viden der knytter sig 
til ny banebrydende grundforskning, eller som objektivt er ny, 
blot den er ny for de involverede. Ofte er der tale om ”gammel” 
viden, der anvendes på en ny måde.

Det er således væsentligt at forstå, at innovation omfatter en 
proces, der bearbejder den nye viden og genererer nye idéer, 
hvoraf de bedste udvikles til nye muligheder. Ofte opstår de 
nye muligheder i krydsfeltet mellem forskellige typer viden, 
eller når kendte elementer kombineres på nye måder. Endelig 
er det et krav, at produktet eller processen udnyttes gennem 
formidling eller implementering på en måde, der genererer en 
merværdi. For processer betyder det en forbedret og i sidste 



Jordbær er søde...
...du er lige så
 
Den anerkendende relation til patienten
Den anerkendende tilgang får i disse 
år stor opmærksomhed i det danske 
samfund. Skoler, daginstitutioner, er-
hvervsvirksomheder og HR-området 
i bred forstand har sat fokus på, hvad 
anerkendelse kan gøre for bundlinjen, 
for undervisning, for børns og voksnes 
selvværd og ydeevne samt for arbejds-
miljø og trivsel. Alt i alt en meget positiv 
udvikling, hvor det virker som om det 
”fejlfinder-princip”, som den danske kul-
tur gennem mange, mange år har været 
gennemsyret af, er ved at blive erstattet 
af en kultur, hvor der er fokus på det, der 
fungerer, og det, der skaber glæde og 
overskud hos mennesker. Eller, sagt på 
en anden måde: En kultur, hvor vores 
fokus flyttes fra menneskers begræns-
ningerne til menneskers ressourcer.

Den anerkendende relation til patien-
ten er en holdning og en position, der 
kræver villighed til at lade det enkelte 
barn bidrage til det sociale samspil. 
Anerkendelse er dermed grundlaget i 
enhver relation, hvor det enkelte barn 
mødes med respekt for dets præmisser. 
At anerkende er evnen til at tillade flere 
oplevelser af virkeligheden og at kunne 
rumme flere forståelser, sandheder og 
betydninger.
Anerkendende relation imødeser flere 
positive sidegevinster, bl.a.:

1. at børnene opnår mere positive  
 selvbilleder
2.  at børnene oplever mindre passivitet 
3. at børnene øger deres integritets- 
 følelse
4. at børnene styrker deres  
 relationskompetence
 

Ilt er først noget man tænker over,når det er en mangelvare. Ligesom vi behøver Ilt hele livetbehøver vi ogsåanerkendelse til at opret-holde livet

J
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Kostkonsulentens KLUMME 
Giv børnene magt over maden

Det at blive akut, langvarigt eller alvorligt syg 
medføre ofte en personlig proces med tab af kon-
trol, gennemgribende forandringer og begræns-
ninger. Dette gælder også for det syge barn. Det 
ukendte erstatter det velkendte og alt bliver frem-
mede gjort. 
Hverdagen erstattes af en ny hverdag hvor de 
voksne, lægerne og sygeplejerskerne bestemmer 
hvad der skal foregå og hvornår.  Det kan være 
svært at skelne tingene fra hinanden og det kan 
føles som at alt går i et – de hvide vægge, maden 
instrumenterne og metalbeholderne med mad.

En lille pige fortalte mig en dag, at hun ikke var 
tryg ved at spise maden her på sygehuset. jeg 
spurgte hende hvorfor, og hun fortalte mig at den 
smagte af pap. Jeg spurgte den lille pige om hun 
kunne fortælle hvordan pap smagte. Det kun hun 
godt, ”det er ligesom når maden både ser kedelig 
ud og smager kedelig og er lavet til voksne”. Hun 
fortalte mig også, at hun ville være mere tryg, 
hvis hun vidste hvem der havde lavet maden og 
at hun ville ønske at maden var lavet specielt til 
hende, ligesom der hjemme.
Som det fremgår af pigens fortælling rummer det 
at spise en lang større kompleksitet og vores lyst 
til at spise påvirkes af en lang række faktorer. 

Karakteristisk for mad og måltider på sygehu-
sene er et relativt snævert fokus, hvor behand-

ling og standardisering spiller en væsentlig rolle. 
Mad og måltider indgår ofte på en problematisk 
og modsætningsfyldt måde, hvor maden fagligt 
anerkendes som en nødvendighed for børnenes 
helbredelse i forhold til den fysiologiske side af 
sagen. Madens og måltidernes øvrige funktioner 
og betydninger kan til tider være svære at få øje 
på.

- Men sådan behøver det ikke være i fremtidens 
børnehospital.
Tiden er nu inde til at vi inddrager den viden 
og faglighed vi som sundhedspersonale har på 
tværs af faggrænser. Det er her vi finder svarene 
på hvordan mad og måltider får lov til at optage 
den naturlige rolle som mad og måltider bør 
have. Ved at bygge bro mellem brugerne/ bør-
nene og deres forældre og sundhedspersonale 
er det muligt at lave et børnesygehus hvor mad 
og måltider er passet ind som nydelse, frirum og 
pause fra sygdom og hvor det at spise er noget 
man ser frem til.  
I fremtidens børnesygehus skal børnene opleve 
mulighed for medskabelse og medindragelse og 
glæde ved at spise.
- På denne måde forebygger vi at syge børn un-
derernæres i fremtiden.

Marie Nerup Mortensen
Projektansvarlig kostkonsulent, Aalborg Sygehus
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Som altædende art er vi skabt til at spise os mætte i 
mad fra både dyre- og planteriget. Det er smart, at vi 
er altædende, for ellers ville det være svært at skaffe 
næring nok i perioder og områder med knappe res-
sourcer. Men hvorfor er vi så samtidig en kræsen art?

Mange forbinder kræsenhed med noget negativt, og 
i forbindelse med børn betragtes det ofte som udtryk 
for stædighed, magtkamp og modvilje. Men kræsen-
hed handler i virkeligheden om valg. På latin hedder 
kræsenhed ’fastidium’, som betyder ’kritisk sans’. Så 
også hos de gamle romere har de kendt fænomenet. 
På dansk er ordet afl edt af det olddanske ord ’kræs’, 
hvis grundbetydning i dag er ’noget lækkert’. En kræ-
sen person er altså en, der udsøger sig det lækre. På 
mange andre sprog har kræsenhed også at gøre med 
at ’udvælge’ og ’være kritisk’.

At vi som art er udstyret med en kritisk sans er også 
med til at sikre vores overlevelse. Vi er som men-
nesker født med en forkærlighed for fed og sød mad. 
Vores forkærlighed går mest på produkter, der mætter 
og giver energi, dvs. mad med fedt, sukker, stivelse 
og protein, mens kræsenhed mest går på det bitre, 
sure og stærke mad. Giftige og fordærvede ting er 
meget ofte bitre, sure eller stærke, så kræsenhed 
beskytter os altså mod at blive syge eller dø. 

 
Børns skepsis ved nyt og ukendt mad 
Vi ved fra dyreverdenen, at morens føde påvirker 
afkommets spisevaner under fravænningen fra mælk. 
Tilsyneladende er det samme gældende for os men-
nesker: Børn lærer af morens madvaner og efterligner 
forældres, søskendes og andre børns spiseadfærd.

Meget tyder på, at børn er åbne over for nye smage, 
så længe de får maden fra deres forældre. Når de 
bliver gamle nok til at fi nde mad selv, bliver de mere 
tilbageholdende overfor fremmed mad eller mad med 

anderledes smag end den, de er vant til. De bliver 
med andre ord mere kræsne og vil helst have mad, de 
kender.

Ser man på det indlagte barn, er det derfor ikke un-
derligt, at barnet søger tryghed og genkendelighed – 
også i maden. Men en skepsis over for nye madvarer 
er ikke det samme som kræsenhed, for kræsenhed 
varer ved.

Ved at involvere barnet i madlavningen og italesætte 
dets behov og præferencer, kan man nå langt i forhold 
til at opnå spiselyst og gode spisevaner. Læs mere 
under ’Mad’.

Kræsenhed 
K



Kulinarisk screnning 
På en konference "Rundt om fremtidens sygehusmåltid", 
som blev lanceret som en videns- og idédag på Utzon 
Center i Aalborg med forskellige oplægsholdere var kuli-
narisk screening et at dagens fokuspunkter.

I forbindelse med konferencen blev deltagerne bedt om 
at svare på følgende spørgsmål: 
 
Hvordan kan vi målrette og bruge maden mere mål-
rettet som en del af behandlingen?

• mere information til patienten – skriftligt og mundtligt
  lave aftaler om mål med patienten 
• information vedr. ernæringens betydning, menuplaner 
 m.m. via TV-skærme på stuen 
• fokus på nye kostregistreringssystemer, hvor patienten
  i højere grad medinddrages 
• kulinarisk screening individuelt målrettet med måltidet i 
 centrum (inkl. arkitektur, omgivelser, værtskab etc.) 
• bedre redskaber til kostregistrering (patientspecifi kke
  PDA/IT-systemer) 
• vi kan sagtens målrette maden, hvis der kommer fl ere
  ressourcer 
• dokumentation er afgørende 
 
Hvordan giver vi patienten lyst og mulighed for at 
spise mere? 

• aperitif = små appetitvækkere når beboer/patienten
  har lyst 
• hjemlig hyggeindretning – blomster, lys, servietter, 
 varme farver og malerier, som skiftes løbende 
 skaffer lys og luft i lokalet 
• ”pift” og pynt til den daglige mad 
• valgfri tilbehør 
• man skal kunne få en portion mere! 
• der skal være ernæringsfaglige personer på 
 afdelingerne som kun har til opgave at nøde patienten 
 og give opfølgning vedr. individuelle behov for 
 ernæring/præferencer. Disse personer skal 

 udelukkende have til opgave at sikre at X antal 
 patienter spiser og drikker tilstrækkeligt. Der er 
 evidens for at det virker. 
• Indføre ”protected meal time” – her er der ro på og vi 
 prioriterer mad og ernæring 
• dresscode i fælles spisearealer – ingen badekåber og 
 diverse poser 
• undgå ventetid/kø ved buffeter, undgå ”affødningsfor-
 nemmelse” – for trættende når man er syg 
• patienten skal være symptomfri inden måltidet (ingen 
 kvalme, smerter, medicinering EFTER måltid) 
• de fysiske, sociale og mentale ”rammer” skal være i 
 orden (servering, omgivelser etc.) 
• ændre måltidsmønstret – den varme mad til aften 
• ændre måltidsfrekvens – mange måltider på kort tid
  forskellige menuplaner for børn, ældre, unge 
• friske råvarer, friskbagt brød, kage 
• målrettet mad til den enkelte patientgruppe – 
 personas-begrebet udvidet 
• patienten er medspiller – skal gøres bevidst om 
 madens betydning 
• dialog med patienten 
 
Hvordan indretter vi proces og køkken så råvarens 
kvalitet bevares helt ud til patienten? 

• retursystem: gæsten kan returnere mad, som ikke er
  tilfredsstillende 
• madpersonale følger maden hele vejen til patienten
  – det sidste touch sker hos/ved/foran patienten – 
 friskhedsfornemmelse og duft bibeholdes eller 
 forstærkes 
• lav mobile rum/maskiner, som nemt kan ændres –
  fl eksibilitet 
• afsnitskøkkener 
• tilberedning så tæt på patienten som muligt 
• frisklavede retter 
• madproduktion så sent på spisetidspunktet som muligt
  friske råvarer 

Hvordan bruger vi denne viden i fremtidens nye børnehospital?

IK



Kulinarisk screnning - MORE 
Projektet MORE, Mennesker Og Rigtig Ernæ-
ring, blev i 2010 sat i værk på Aalborg Syge-
hus, efter at køkkenet og en af sygehusets 
læger til et møde i ernæringsudvalget uaf-
hængigt af hinanden kom med et forslag til at 
sætte fokus på ernæringen.
En undersøgelse af patienternes ønsker og 
personalets viden om mad, har givet et praj 
om, hvor skoen trykker.
– Vi har i mange år arbejdet på at blive bedre 
til at screene patienterne og lægge ernæ-
ringsplaner. Og sammenligner vi os med 
landsgennemsnittet, er vi måske også lidt 
bedre. Men resultatet er ikke revolutioneren-
de, erkender oversygeplejerske og tidligere 
projektleder for MORE, Hanne Kristensen.
"Og selvom afdelingerne er blevet bedre til 
det med screening, er det stadig ingen ga-
ranti for, at den enkelte patient får den rigtige 
mad", mener Marie Nerup, kostkonsulent på 
Aalborg i en artikel i forbindelse med projek-
tet.
– En standardscreening siger ikke noget om 
mad og måltidsvaner. Vi har i stedet fore-
slået en kulinarisk screening. Og i den sam-
menhæng mener vi, at plejepersonalet også 
kunne have glæde af at arbejde med person-
lige præference, eksempeltvis som viften 
Personas. 
 
Maden bliver personlig
I første omgang var det dog køkkenet, der har 
brugt redskabet viften Personas.
Alle medarbejdere har været på kogeskole for 
at målrette mad og måltider til den enkelte pa-
tient. Og det vil i første omgang sige til de fi re 
persontyper: Hugo, Sara Elisabeth, David og 
Elsemarie, der optræder i personasredskabet 
- se under P. Her beskrives deres livsforløb 
og den virkning, de skiftende livsomstændig-
heder har på deres ønsker til maden.

– I første omgang klippede vi en masse for-
skellige madbilleder ud og vurderede, hvem 
maden på billedet passede til. Hvis det f.eks. 
var et barn, diskuterede vi, hvad der skulle 
til, for at ændre retten, så den i stedet kunne 
matche et ældre menneskes behov, fortæller 
Marie Nerup.
– I anden runde udviklede vi 42 retter og 
tog stilling til, hvordan retterne kunne gøres 
fl eksible med forskelligt tilbehør, der matcher 
patienternes forskellige ønsker.
– Hele processen startede teoretisk – og alle 
var forvirrede. Først da vi tilberedte maden, 
anrettede den på tallerknen og diskuterede, 
hvem af de fi re personer fra personasredska-
bet, den var til. Og spurgte os selv: ‘vil min 
gamle mor kunne spise den her mad? Eller 
mit kræsne barn. Og hvad med den, der ikke 
kan tygge?’ – så skete der noget.
– Det er en kæmpeforandring. I dag laver 
medarbejderne mad til patienterne. Før la-
vede de ‘en kostform’ – uden at se de men-
nesker for sig, maden er til. Og det er en 
afgørende kvalitetsforbedring, mener Pernille 
Nørbak.
– Det betyder f.eks., at det ikke længere er ok 
at sige, ‘nå, skidt, den frikadelle blev lidt sort’. 
For vil man give en sort frikadelle til Hugo, 
eller en anden ‘man kender’? Nej, det vil man 
ikke!
 

Maden er afgørende for behandlingen

Jens Ole Skov er sygehusdirektør på Aalborg Sygehus og som 
formand for ernæringsudvalget har han været med til at sætte 
gang i projektet:
 
Hvad er dine forventninger til projektet?
– De er todelte. Vi har sat projektet i gang, fordi vi kan se, der er 
et stort potentiale i at forbedre patienternes ernæringstilstand. Vi 
synes, vi allerede har gjort meget – men går nu mere systemati-
ske til værks, og jeg forventer, det er en bedre tilgang til at sikre 
patienterne bedre behandling, siger Jens Ole Skov.
– Den anden vinkel er den personalemæssige. Ved at servere 
god mad for patienterne får de både bedre forplejning og en bed-
re oplevelse. Maden betyder meget for patienternes oplevelse af 
at være indlagt. Desuden – hvis vi vil have personalet til at opfat-
te patienternes ernæring som vigtig, så skal de også opleve, at 
deres egen ernæring er vigtig. Og så skal de have serveret god 
mad i kantinen. Der skal være sammenhæng i det.
Du nævner ikke økonomi og besparelser?
– Det kunne jeg selvfølgelig også have gjort. Men drivkraften har 
været rent faglig sammen med et ønske om at behandle patien-
terne ordentligt.
Projektet er ikke kædet sammen med forventede besparelser. 
Men kommer de, betyder det jo, at vi kan bruge sygehusets res-
sourcer mere effektivt. 
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Madkultur kan ses som værende en del af menne-
skers livsformer, men også som del af de værdier og 
normer, vi tager til os fra den kultur, vi er en del af. 
Der kan derfor både ses ligheder og forskelle inden 
for det samme land eller den samme region.

I løbet af 1980erne og 90erne begyndte man for alvor 
at analysere livsformer og livsstile. Målet var at opnå 
indsigt i hverdagsliv, vanemønstre og forbrug. En kort-
lægning af madens sociologi har vist sig interessant 
for kortlægning af en hel befolknings kostvaner og er 
blandt andet blevet brugt af sundhedsmyndighederne 
i forbindelse med tilrettelæggelse af sundhedskam-
pagner.

Ifølge Jan Krag Jacobsen, cand.polyt. og lektor på 
RUC, er det imidlertid ikke er muligt at sige ret meget 
om folks madkultur ud fra deres alder, køn, indtægt, 
uddannelse, boligforhold osv. Det vil sige ud fra de 
sædvanlige sociologiske parametre. Hans påstand 
er, at den danske madkultur skabes gennem samspil-
let af råvarer, værktøjer, opskrifter, processer, regler, 
love, værdier, traditioner, forestillinger, viden, færdig-
heder m.m.

Madkultur på sygehuse
Dette rejser spørgsmålet, om vi overhovedet kan 
bruge den viden, der formidles gennem livsstilsana-
lyser og tendenser i madkulturen til at sige noget om 
spisevaner? Giver det overhovedet nogen mening at 
se på indlagte børn på en børneafdeling ud fra nogle 
tendenser, der beskriver forskellige samfunds- og 
forbrugertyper, uden egentligt rigtigt at vide, hvad der 
gør sig gældende for det enkelte individ? 

Patienter på sygehusene repræsenterer bredden af 
den danske befolkning. Sygdom skelner ikke mellem 
køn, alder eller social klasse. På Aalborg Sygehus 
har man ca. 64.000 udskrivelser pr. år. Der er med 
andre ord tale om rigtig mange mennesker, der hvert 
år bespises med sygehusmad. Faren for en standar-
disering af maden, når så mange mennesker skal 
bespises, er ikke til at komme uden om, og det er en 
medvirkende årsag til, at så mange patienter oplever 

patientmaden som ligegyldig. Og dermed øges risi-
koen for fejl- og underernæring. 

Denne problemstilling, at mennesker og måltider ikke 
mødes på Aalborg Sygehus, har derfor været bevæg-
grund for at Aalborg Sygehus har igangsat fl ere tvær-
faglige ernæringsprojekter hvis hovedmål har været at 
skabe nye veje til at sikre, at patienter får dækket de-
res ernæringsbehov under indlæggelsen på Aalborg 
Sygehus og dermed bidrage til patienter, der spiser 
mere og bedre. 

Patienten som det hele menneske
Den viden, der indsamles om menneskers spisevaner 
gennem kulturanalyse, forbrugertyper og beskrivelse 
af personas, kan være et betydeligt udgangspunkt, 
som kan anvendes til at støtte op om det at fi nde frem 
til den enkelte patients ønsker og behov. Men menne-
skers forhold til mad og måltider er en kompleks ting. 
Som mennesker har vi indlejret normer og værdier 
for mad og måltider. Ved sygdom og indlæggelse vil 
disse værdier blive konfronteret med de normer og 
værdier, der hersker på et sygehus, hvilket kan på-
virke lysten til at spise.

Gennem mad og måltider er det muligt at pleje og 
give omsorg til et andet menneske, hvilket spiller en 
væsentlig rolle for, at syge mennesker kan restituere 
sig. Men før pleje kan fi nde sted, må plejeren af-
dække samt foretage skøn af, hvilke muligheder der 
gavner den enkelte bedst. Det anerkendende måltid 
er individuelt tilpasset gennem samtale med patienten 
og danner grundlag for patienter, der spiser bedre. 
Jo bedre plejepersonalet kender den enkelte patients 
udfordringer, behov og ønsker til måltidet, jo bedre vil 
de kunne forstå og gavne den enkelte patient. Mad og 
måltider er pleje og omsorg, der støtter op om be-
handlingen. Mad og måltider er ikke behandling – det 
er ernæring, og mennesker spiser ikke ernæring; de 
spiser mad og måltider.

Læs mere om ’patienten som det hele menneske’ 
under ’Patientologi’. 

Kultur
– individets plads i en madkultur
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Leg - Friheden her til
Det kan være en skræmmende oplevelse at blive indlagt 
på et sygehus – ikke mindst for børn. Situationen, og de 
institutionelle rammer skaber en utryghed, der i værste 
tilfælde kan være angstfremkaldende og fremprovokere 
psykosomatiske symptomer.  

Det handler først og fremmest om at flytte fokus fra 
sygdoms-konteksten over på noget mere genkendeligt 
– nemlig friheden til at lege. Der er behov for at kunne 
etablere nogle ’heller’ i afdelingen. Steder, hvor børnene 
kan være sig selv og reagere spontant af lyst, også i for-
hold til andre børn. Selv om behandlingen er i orden, så 
skal børnene have plads til at være børn. Der er terapi i 
leg – også for de børn, der er for syge til at deltage aktivt 
og må nøjes med at se på. Samtidig er leg en god måde 
at observere børnene og få et indtryk af, hvordan de rent 
faktisk har det – uden at de føler sig alt for iagttaget. 

Sansekøkkenet – en duft af mad og glæde 
Mad og glæde er vigtige ingredienser i en helbredelses-
proces. Og når glæde og begejstring er til stede, er det 
lettere at klare de udfordringer, som livet bringer. Derfor 
er glæden altid vigtig at tænke ind i enhver aktivitet vi 
planlægger for børnene. Sansekøkkenet er en aktivitet, 
der bidrager bredt. Børnene glæder sig fra gang til gang, 
de har forventninger til, hvad der skal ske. De har mu-
ligheden for selv at være med til at lave dagens frokost 
og lave forskellige andre sjove ting i køkkenet. Og alle, 
såvel børn som voksne, mærker og nyder duften, der 
spreder sig på hele afdelingen. 

Sansecoachen – fokus på leg, oplevelser og tryghed 
Som sansecoach fra Unisans møder vi børnene og 
afdelingen med unikke menneskelige egenskaber. En 
sansecoach skal have et gribende engagement og et 
kæmpe ønske om at gøre en forskel. 

Vi ønsker at skabe en stemning, som involverer børn 
og voksne omkring os. Vi skaber tryghed og kan kom-
munikere med børnene i øjenhøjde og møder de voksne 

på deres niveau og med deres krav. Vores bidrag er et 
positivt overskud på afdelingen, medmenneskelighed og 
en glæde, ved det, vi gør.

Vi ønsker at involvere såvel børn/unge, personale og 
forældre, så de alle føler ejerskab for aktiviteterne og 
formålet. Som sansecoach har vi samme fordel som ho-
spitalsklovnen – vi er de ”ufarlige” på en afdeling præget 
af utallige undersøgelser og behandlinger. Derfor ople-
ver vi gang på gang, at vi på få timer går fra afvisende 
børn uden øjenkontakt til at have dem siddende på 
skødet i timer – uden mor og far. 

I vores rolle er de menneskelige egenskaber langt vigti-
gere end de faglige kompetencer, dog uden at de faglige 
kompetencer nedprioriteres. Vi sætter blot overliggeren 
lidt højere for vores nærvær med børnene - og de ople-
ver det som leg.

Vores vigtigste mission er at sikre, at alle har mulighe-
den for at være med og få opmærksom, og at der er tid 
til at gøre den lille forskel for hvert enkelt barn.

Sanne Ravn, 
sansecoach fra Unisans
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Syge børn spiser mest, hvis de kan spise den mad, som de har 
lyst til, på de tidspunkter, hvor lysten melder sig. Kendetegnende 
er også at velkendte og mildt smagende madvarer foretrækkes. 
Alle børn har særlige madvarer og retter, som de foretrækker frem 
for andre, og det kan være vigtigt for barnet at få opfyldt specielle 
ønsker. 
Forældrene kan være bekymrede for, at maden bliver for usund, 
hvis barnet selv får lov at  bestemme, men er barnet småtspisende 
er den bedste mad, den mad der bliver spist. 

Livret
– næring til livet, ret til livet
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Livskvalitet handler om den enkeltes oplevelse og følelse af at have 
et godt liv. Livskvalitet defineres af den enkeltes hjerne og behov 
- livskvalitet er individuelt. Livskvalitet tager afsæt i fundamentale 
menneskelige behov, som bevæger sig inden for; biologiske behov, 
behov for varme menneskelige kontakter, behov for meningsfuld 
beskæftigelse og behov for variation i et spændende og engager-
ende handle- og oplevelsesliv.

Livskvalitet er som sådan umålbar, men vurderingen af livskvalitet 
kan bero på en individuel subjektiv bedømmelse af eget liv eller på 
andres objektive bedømmelse af en persons livsvilkår. Optimal livs-
kvalitet opnås ved, at de menneskelige behov tilfredsstilles.

Livskvalitet
– kvalitet i livet
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Lugtesansen er tæt forbundet med smagssansen og udgør en langt kraf-
tigere og mere sofi stikeret sans. Den allerstørste del af smagsoplevelsen 
får vi gennem næsen.  Vi er i stand til at genkende dufte, og lugtesansen 
er en vigtig brik i både vores bevidste og ubevidste følelsesliv. Mange 
lugte har vi et følelsesmæssigt forhold til, som vi enten forbinder med po-
sitive eller negative oplevelser. Vi er i stand til at huske lugte over lang tid, 
og bestemte lugte kan f.eks. minde os om oplevelser fra barndommen. 
Lugte er i stand til at bringe forskellige følelser frem i os. Mange påvirkes 
af lugten på et sygehus eller hos tandlægen; en lugt, som ofte påvirker 
vores følelser i en negativ retning.  Lugten og det følelsesmæssige forbin-
des og genskabes i mødet. 

Lugtesansens har spillet en væsentlig rolle for menneskets overlevelse 
og søgen efter mad. Ved at lugte til et fødeemne er vi ofte i stand til at 
sige, om det kan spises eller ej. Vi kender det sikkert alle fra lugten af 
en pakke fersk pålæg, der har ligget lidt for længe i køleskabet. Man kan 
sige, at lugtesansen er i stand til at lede os hen mod det, organismen 
godt kan lide og har brug for og er i stand til at advare os mod det, der 
kan bringe os i fare. 

Fravær af lugtesansen spiller en væsentlig rolle for, hvordan vi smager 
maden. 

Vi oplever det blandt andet, når vi er forkølede, og maden ikke smager 
af noget. Mange ældre oplever med tiden, at de ikke længere er i stand 
til at smage, men ofte er det ikke evnen til at smage, der har forandret 
sig, men evnen til at lugte. Ifølge lektor Per Møller fra Institut fra fødeva-
revidenskab på Københavns universitet er der ikke særlig stor forskel på 
vores sanseapparat, når vi bliver født, men jo ældre vi bliver, desto større 
bliver variationen i vores smagspræferencer. Fra omkring 55 års alderen 
svækkes sanserne, og det er typisk evnen til at lugte, der forringes mest. 
Når man mister evnen til at lugte, ryger f.eks. aromaoplevelsen, og man 
kan ikke længere smage forskel på en cola og en appelsinvand.
Lugtesansen er som udgangspunkt fysiologisk forbundet. Når vi spiser 
eller snuser dufte ind gennem næsen, aktiveres særlige receptorceller/
nerveceller, der er forbundet med den del af hjernen, hvor lugten opfattes. 
Men den fysiologiske lugtesans vil oftest ikke stå alene. Lugtesansen vil 
indgå i et samspil med smagssansen, og det det enkelte individs livser-
faring, hvor tidligere erfaring, oplevelser og følelser spiller en væsentlig 
rolle for, hvordan vi smager.
 
 

Lugtesansen
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Mad er ikke bare mad. Mad betyder at leve, og mad er til at leve af. 
Mad er indvævet i den menneskelige eksistens, i livets gang som 
meningsfuldt fænomen og som grundvilkår for at opretholde hvert 
enkelt liv. Mad er substans og symbol, og den er et udtryk for natur 
og kultur, idet den både er en biologisk nødvendighed og har socio-
kulturel betydning. 

Maden symboliserer værdier og traditioner, og den rummer kultu-
relle, sociale og psykologiske dimensioner, som rykker langt ud over 
det enkle formål at få spist nok til at dække behovet for 
energi og næringsstoffer. Mad knytter mennesker sammen. 

Hvis det skal lykkes at leve op til patienternes rettigheder med hen-
syn til ernæring under et Sygehusophold, er det vigtigt at se maden 
- og måltiderne - i dette brede perspektiv og at etablere en forstå-
else på tværs af fag og kulturer. 

Maden og måltidet bør betragtes som en kombination af råvarer 
sammensat til en bestemt ret og indtaget i en given ramme. Disse 
tre ting kombineret skaber selve måltidsoplevelsen, og denne ople-
velse påvirker appetitten og lysten til at fordybe sig i et måltid.
 

Mad
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Mad til børn
 - Når livretter kan være livreddende
Maden er en integreret del af vores 
hverdagsliv. Den tager sin plads, hvad 
enten man er barn, voksen, syg eller 
rask. Et måltid giver først og fremmest 
næring, men det er også forbundet 
med sociale begivenheder, som brin-
ger familien sammen, og som åbner 
muligheder for, at den enkelte kan 
opleve sig knyttet til andre.

Flere kostundersøgelser har vist, at 
hvis børn får serveret det, de kan lide, 
spiser de mere. Derfor er det vigtigt at 
klarlægge, hvad et sygt barn har lyst 
til at spise og tage udgangspunkt heri. 
Det er derudover vigtigt at etablere 
et godt spisemiljø på afdelinger, hvor 
børn er indlagt. Endelig er inddragelse 
af børnene og forældrene af stor be-
tydning for lysten til at spise – gerne 
i form af inddragelse i selve tilbered-
ningen af maden. Dette er vigtigt, fordi 
kun de bedst ved, hvad der er god 
mad for dem. At indgå i et fællesskab 
om måltidet kan gøre, at barnet bliver 
mere tryg ved den mad der spises.

Anbefalinger for den fremtidige mad til 
indlagte børn på Aalborg Sygehus er 
blevet til på baggrund af projektet ” 
Appetit, sanselighed og livsglæde”. 
Den viden projektet har genereret, 
koblet med viden fra andre sygehuse, 
gør, at vi i dag har tilstrækkelig viden 
til at kunne præcisere, hvorledes mad 
og måltider bør passes ind i fremtidens 
børnesygehus.

Grundstene til at fremme børns lyst 
til at spise
Med udgangspunkt i nedenstående 
fire grundsten er det muligt at designe 
et madtilbud, der motiverer og frem-
mer det enkelte barns lyst til at spise. 
Disse grundsten er: 

Medskabelse:
Måltidet gøres aktivt frem for passivt, 
og både børn og forældre deltager.
• Tilberedning
• Borddækning
• Anretning 
• Spisning
• Familiekøkken
• Individuelt sammensatte måltider 
• Forskellige typer af mad 

Sanselighed:
Mad der ser, dufter og smager dejligt. 
• Duften af ”rigtig” mad opleves  
 positivt og  fremme lysten til at spise  
 og virker i mindre grad kvalmende.
• Maden anrettes og serveres i  
 børnvenligt service
• Maden indtages i et miljø der  
 afspejler hjemmet, der repræsenter  
 det normale, det genkendelige og  
 det trygge.

Genkendelighed:
Genkendelighed skaber tryghed 
- Ugenkendelighed skaber utryghed.
• Udseende
• Duft
• Smag
• Konsistens
• ”Mors” mad

”Små øjeblikke”:
Skab glæde og forventning, som 
fjerner fokus fra sygdom, og som giver 
lyst til at spise.
• Aktiviteter med mad
• Sansekøkken
• Temaaftener
• Eftermiddagshygge
• Fællesbagning
• Fejre højtider
• Små overraskelser ved måltidet

Ernæring af syge 
og småtspisende 
børn
Omkring 60.000 børn indlægges 
hvert år på sygehuse i Danmark. 
I barndommen og specielt i de 
første leveår er ernæringen særlig 
vigtig for vækst og udvikling. Man-
gel på næringsstoffer kan bevirke, 
at væksten hæmmes eller for-
sinkes. Børn og unge har relativt 
større energibehov end voksne. 
Underernæring udvikler sig derfor 
hurtigere hos små børn end hos 
voksne.

(Ernæring og Diætetik: Lars Ovesen, Lene 
Allingstrup og Ingrid Poulsen. 9 udgave 
Nyt nordisk forlag Arnold busk, København 
2007)

Medskabelse

Mad til børn

Genkendelighed

Sanselighed”Små øjeblikke”
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Børn - og måske særligt forældre – føler, at de får en aktiv rolle 
gennem Sansekøkkenet og arrangementer som  ’forældreteam-
cooking’. Ved at involvere og samarbejde med forældre og børn 
omkring spisevaner, persontyper og tilblivelsen af måltider opnås 
en følelse af indfl ydelse, tryghed og fællesskab – både omkring 
det konkrete måltid og ernæringsprojektet som helhed, hvor både 
barnet og familien er i centrum.

Medskabelse Medskabelse 
– et liv af skabelse og medskabelse 

Menneskets personlige og unikke involvering 
er en fundamental del af vores eksistens. 
I tilblivelsen af Sansekøkkenet er alle deltage-
re aktive skabere og medskabere af formen. 
Der leges og udveksles ideer. Det fælles en-
gagement skaber læring, udvikling og unikke 
oplevelser for alle parter.

M

Interaktion
– en verden af samspil og relation

Interaktion mellem mennesker gennemsyrer 
en indlæggelse. Aktiviteterne på afdelingerne 
sætter fokus på de relationer, der opstår hos 
patienter, forældre og personale, når de inter-
agerer i forhold til et fælles perspektiv.
Det er vigtigt at bevidstgøre aspekterne og 
nødvendigheden ved menneskelig gensidig-
hed, der kan generere mening og udvikling.
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Du kan opleve det i et nys, under en løbetur, i en særligt udfor-
drende problemløsning, i samtalen, på løjperne. Det er flow, det er 
dejligt, det er ren nydelse. du er ét med oplevelsen, der er ingen for-
styrrelser, der er stille. der er ikke noget ydre eller indre, ikke noget 
rigtigt eller forkert.

Mindfulness er at være fuldt tilstede i netop dette øjeblik. at være 
til stede med alle dine sanser vågne, i balance med kroppen, med 
sindet fyldt af opmærksomhed på det, du laver lige netop nu, uden 
at bedømme det. 

Mindfulness er et meget bredt begreb, som kan anvendes både 
personligt og kollektivt, privat og professionelt. Det stammer fra 
buddhismen og yogaen, men er ved at vinde indpas i den vestlige 
psykologi. Med vesterlandsk effektivitet har vi taget et komplekst og 
mystisk begreb til os og forsøger at gøre det praktisk anvendeligt i 
en moderne verden. 

Mindfulness Mindfulness - et vigtigt begreb at huske i  værtsskabet 
og måltidsoplevelse under indlæggelse 

HVORDAN GØR VI DET?
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Musik 
Musikkens påvirkning af hjernen er kompleks, idet musikopfattelsen involverer flere af 
hjernens centre. Men musikken har – med den rigtige kvalitet og langsom rytme – en har-
moniserende psykisk effekt og en dæmpende effekt på patientens oplevelse af støj på ho-
spitalet. Samtidig har musik en mental afstressende effekt både ved akut og kronisk stress 
og musik reducerer angst. Systematisk anvendelse af specialdesignet musik virker som 
lægemidler og kan derfor betegnes som ’medicin uden bivirkninger’. Det er dokumenteret, 
at selv en halv times musik om dagen har en akkumulerende positiv effekt både på psyken 
og smerteintensiteten. 

Musik - et vigtigt element at huske i værtsskabet og 
måltidsoplevelse under indlæggelse 

HVORDAN GØR VI DET?

Støj fra f.eks. overvågningsud-
styr og respiratorer virker alar-
merende og stressende. Musik 
maskerer støj – også selv om 
lydniveauet derved øges, er 
den samlede oplevelse afstres-
sende.
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Næring
Hvad er næring?
Det bedste billede på, hvordan kroppens sund-
hed og næring hænger sammen, er at sam-
menligne kroppen med en bil. Hvis du kommer 
det forkerte brændstof på din bil, kan den ikke 
køre, hvilket er det samme med din krop – hvis 
du kommer det forkerte i munden, fungerer din 
krop ikke optimalt.
Kroppens såkaldte brændstof er næringsstof-
fer, som er de stoffer, der giver næring og der-
ved tilfører energi til kroppen og hjælper den 
til at fungere bedre. Vi får vores næringsstoffer 
fra den mad, vi spiser, og de næringsstoffer, 
der giver kroppen energi, er kulhydrat, protein 
og fedt, og de stoffer, der hjælper kroppen til at 
fungere bedre, er vitaminer og mineraler.
Næring og ernæring ikke er den samme ting, 
men de har begge med sundhed at gøre. 

Hvad er sundhed?
Nogle vil mene, at sundhed kan måles i antallet 
af sygedage, men det er ikke helt retvisende. 
Faktum er nemlig, at en sund livsstil kan være 
med til forebygge sygdomme. Sundhed er der-
for også et livsstilsbegreb. Ved at spise varieret 
sikres også, at hjerne og krop får de næringsst-
offer, der gør, at det hele menneske fungerer 
godt i hverdagen.

Sammenhængen mellem sundhed og 
næring
Sundhed og næring hænger altså sammen på 
den måde, at patienten får de rigtige og sunde 
næringsstoffer til kroppen igennem sund og 
varieret kost. Det er dog vigtigt at huske, at 
sundhed ikke kun er et spørgsmål om kost og 
næring, men også skal kombineres med, at 
nogle af de næringsstoffer, som kommer i krop-
pen forbrændes, ved hjælp af bevægelse og 
aktivitet.

Næring handler også om 
at blive stimuleret
Under et hospitalsophold bliver patienten ofte 
passiviseret og uvirksom. At blive næret er 
derfor også et spørgsmål om at kunne tilbyde 
patienten nogle aktiviteter, der stimulerer. Det 
kan være bevægelsesstimulering, sanses-
timulering og/eller socialstimulering. Næring 
og ernæring må gå hånd i hånd for at opnå 
forstærket patientologi. Se P - og se L for livs-
kvalitet.
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Næringsstoffer i maden
Energien i maden kommer fra næringsstofferne 
fedt, protein, kulhydrat, vitaminer og mineraler

Fedt
Fedt er den bedste energikilde, da det indeholder 
mest energi pr. gram i forhold til protein og kulhydrat. 
Det giver næsten dobbelt så meget energi pr. gram 
som kulhydrat og protein. Når et barn har svært ved 
at spise tilstrækkeligt mad, kan det være en god ide 
at tilsætte ekstra fedtstof. På den måde øger man 
madens energitæthed, og barnet behøver ikke at 
spise så store mængder mad. 

Fedt inddeles i to forskellige typer – det mættede 
fedt og det umættede fedt. Når et sygt barns kost 
har et højt indhold af fedt, kan det være en god idé, 
at kosten indeholder meget af det umættede fedt, da 
det er det ”sunde” fedt.

Kulhydrater
Kulhydrater er medansvarlige for et stabilt blodsuk-
ker og er kroppens vigtigste energikilde. Med andre 
ord er det dem der har ansvaret for, om vores en-
erginiveau er jævnt, eller styrtdykker efter kort tid og 
vi føler kroppen nærmest skriger efter sukker. 

De forskellige kulhydrater kan inddeles i:
Hurtige dem der giver energi her og nu 
Moderate energien frigives over et lidt længere  
 tidsrum  
Langsomme de er gode basismadvarer, da  
 energien frigives over lang tid. 

Over halvdelen af energien i maden skal komme fra 
kulhydrater og de findes i kartofler, groft brød, gryn, 
ris, pasta, frugt og grønt.
Stivelse er den mest almindelige kulhydrat og findes 
hovedsageligt i brød, gryn, kartofler, ris og pasta. 
Fibre er den næste, det er dem der holder vores 
tarmsystem i form og fås i rugbrød, havregryn, frugt 
og grønt.

Den sidste er naturligt forekommende sukker i frugt 
og grønt. Det tilsatte sukker i slik, kager og soda-
vand etc. tæller ikke med som sunde kulhydrater, da 
det ikke er naturligt forekommende men tilsat.

Protein
Hvor meget protein, vi har behov for via kosten, vil 
variere igennem hele livet. Men under sygdom er 
proteiner vigtige næringsstoffer, fordi de fungerer 
som byggemateriale i kroppen. 

Hvis et sygt barn ikke får dækket energibehovet, 
vil kroppen bruge protein (muskler) som energi-
kilde foruden til kulhydrater og fedt. Det betyder, at 
musklerne svækkes. Hvis et barns kost er meget 
ensidigt og mest består af proteinfattige madvarer 
som f.eks. frugt og saftevand, kan proteinindtaget 
blive for lavt. Der bør derfor indgå nogle gode pro-
teinrige madvarer i kosten til det syge barn, så som 
kød, fisk, mælkeprodukter, æg eller ost. Det gælder 
især større børn, der ikke spiser så meget i forhold til 
deres vægt som små børn. 

Vitaminer og mineraler
Vitaminer og mineraler er ikke energigivende 
næringsstoffer, men de er nødvendige for at krop-
pen kan fungere. De forskellige vitaminer og min-
eraler har hver deres funktion og kan ikke erstatte 
hinanden. 

Børn, der spiser en varieret og tilstrækkelig kost, 
får dækket deres behov for vitaminer og mineraler 
gennem kosten.  Hvis barnet er småtspisende og 
spiser ensidigt, kan det evt. være en god ide at give 
et aldersvarende vitamin- og mineraltilskud. 

Hvis energiindholdet i maden er for lavt, kan det være 
vanskeligt at spise tilstrækkelige mængder. Derfor kan 
det være en god ide, at tilsætte ekstra fedtstof.
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Nærværende måltidsoplevelser
Hvad forstås ved en måltidsoplevelse? 
Ofte forbindes et måltid kun med selve 
maden og det at spise. Men det er mere 
end det. Det må forstås som en kombina-
tion af råvarer sammensat til en bestemt 
ret og indtaget i en given ramme. Disse tre 
ting kombineret skaber selve måltidsoplev-
elsen, og denne oplevelse påvirker appetit-
ten og lysten til at fordybe sig i et måltid.

Måltidssituationen består af:

• Ernæring
• Råvarerne
• Kulinarisk kvalitet
• Det tværfaglige samarbejde 
• Det fysiske miljø
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Jeg møder afdelingssygeplejerske Helle 
Nygård, på børnekræftafdelingen. Der er 
travlhed på afdelingen. 

Vi går hen af den ene gang, som afsnit-
tet består af og ender i et fælles legerum 
fyldt med spil og kurve med legetøj, der 
står stablet oven på hinanden på ”væg-
hylderne” i rummet. Legerummet er på 
størrelse med en mindre patientstue og 
luften er lidt indelukket. To forældrepar, 
hvert deres indlagte barn og en pæda-
gog sidder og snakker i nogle børneso-
faer og leger med LEGO ved et bord.  
Pædagogen går ud af rummet og mens 
børnene leger videre, taler jeg med de-
res forældre. 

Dialog med to forældrepar med hvert 
deres indlagte barn: 
Først tales der om den mad, der bliver 
serveret fra storkøkkenet. Alle fire foræl-
dre trækker lidt på smilebåndene og far 
til Kristoffer siger som det første, at han 
synes, at det ville være bedre hvis ma-
den kunne bestilles som á la carte, så 
det passede bedre til det enkelte barns 
smagsløg og lyst. Indbyrdes taler de vi-
dere om, at maden er ”voksenmad” som 
f.eks. kartofler med forskellige krydde-
rier, som timian eller lign. Desuden også 
gryderetter, hvor børnene ikke kan se, 
hvad der er puttet i. Det er ikke fordi bør-
nene er kræsne og kun vil spise pizza 
eller burgere, men oftest kan børnene 
ikke lide sygehusmaden, hvilket foræl-
drene godt kan forstå. De kommer selv 

med forslag til mad, som kunne være 
interessant og som de medbringer til 
afdelingen, f.eks. pitabrød hvori de kom-
mer lige netop de ting i, som barnet godt 
kan lide. De nævner også, at problemet 
ofte er, at børnene, pga. deres medicin, 
har svært ved at spise, og hvis de ende-
lig skal spise, skal det være noget helt 
bestemt, noget som de har lyst til, hvilket 
ofte ikke er det de andre børn har lyst til. 

De synes alle, at det ville være en god 
ting, hvis de selv kunne lave noget mere 
mad i afsnittets køkken og gå og hygge 
sig som familie med madlavningen. Men 
de mener, at køkkenomgivelserne er for 
små, hvilket gør, at det er svært at lave 
noget spændende, hvis der skal være 
plads både til begge forældre og barnet 
i køkkenet. Katrines far nævner i den 
forbindelse, at som familie vil de egentlig 
gerne side og spise i afsnittets lille spise-
stue, men han synes, det er ærgerligt, at 
stort set alle stolene ved spisebordet er 
til børn, specielt fordi at alle de indlagte 
børn alligevel aldrig sidder ved bordet på 
en gang. Mor og Far til Kristoffer giver 
yderligere udtryk for, at det ville være rart, 
hvis spisestuen i højere grad gav anled-
ning til, at søskende og bedsteforældre 
også kunne komme forbi, så de kunne 
spise sammen, men hverken køkkenet 
eller spisestuen muliggør dette.   

De taler om det positive ved, at de helt 
små børn og de ældre teenagere er 
indlagt på samme afdeling. De store er 

gode til at tage de små med ned i spi-
sestuen. Så ser de film sammen. Det er 
med til at skabe nogle rolige og positive 
omgivelser. Derudover mener Kristoffers 
far også, at personalet er helt i top. De 
gør alt, hvad de kan for at imødegå bør-
nene. De ting der kan kritiseres, handler 
mest om ting, som de ikke kan gøre no-
get ved, som f.eks. køkkenets størrelse.   

… Spisetid 
Til frokost kl. ca. 11:45 bevæger jeg mig 
hen i spisestuen. Der er ikke andre i 
rummet. 
Spisestuen: et lille rum på få kvadratme-
ter, med kliniske lamper, røde ”lænesto-
le”, rummet er relativt mørkt. Vinduerne 
er små og vender mod nord – nordøst. 
Der er plads til 6 personer omkring spi-
sebordet og næsten alle stolene omkring 
spisebordet er børnestole. På et lille 
sidebord mellem lænestolene ligger der 
blade og aviser bl.a. alt for damerne og 
en lokalavis. I hvert af rummets to vin-
duer står der en grøn plante. På væggen 
ved spisebordet er der lavet et maleri 
direkte på væggen i blålige og gullige 
farver.    

Der er dækket op ved alle pladser ved 
spisebordet skiftevis med grønne og lilla 
dækkeservietter. Et fjernsyn (placeret 
oven på et patientkøleskab), står tændt, 
men uden lyd. Da jeg går fra spisestuen 
Kl. 12:20, har der endnu ikke været no-
gen inde ved bordet og spise frokost. 

Frokosten i køkkenet
Jeg går ud i køkkenet, der er placeret på 
den modsatte side af gangen, overfor 
spisestuen. I vindueskarmen sidder en 
pige og er lidt ked af det. Hendes mor, 
der netop har spist, trøster hende og da 
en sygeplejerske kommer ud og smi-
lende spørger moderen, om pigen har 
fået lidt at spise, siger hun, at pigen ikke 
er sulten, og de vil se, om hun har mere 
lyst til mad om eftermiddagen.  

Ved siden af kaffemaskinen står froko-
sten anrettet bestående af; en lun ret la-
sagne, lyst franskbrød og rugbrød i hele 
skiver, en kold anretning på et metalfad 
bestående af grøn salat, flæskesteg 
med rødkål, tomatbåde, agurkeskiver, 
en stor firkantet leverpostej. 
Frokosten er tiltænkt de indlagte børn 
og den ene af deres forældre. Selvom 
frokosten er serveret kan jeg ikke dufte 
den. Køkkenet har samme neutrale lugt, 
som det hele tiden har haft. 
Ved siden af bordet med frokostanret-
ningen, står en stor kummefryser fyldt 
godt op med is. På modsatte side står 
et forældrekøleskab (forældrene kan 
have noget mad de selv køber ind i dette 
køleskab) og ved siden af det, er der 
placeret to kogeplader oven på et køk-
kenelement. På nogle af hylderne i køk-
kenet står der morgenmadsprodukter i 
form af cornflakes, havregryn, havrefras 
og andre sukkerholdige morgenmads-
produkter. 

Observation 1
 – foretaget under projekt “Appetit, sanser og livsglæde” nov. 2011 af univ.stud. Jeanne Andreasen
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Observation 2 
 – foretaget under projekt “Appetit, sanser og livsglæde” nov. 2011 af univ.stud. Jeanne Andreasen

Afdelingskøkkenet 
I afdelingskøkkenet, møder jeg de to 
sansecoaches, Conny og Sanne fra Uni-
sans. Efter at vi har hilst på hinanden, går 
vi i gang med at forberede dagens event 
Sansekøkkenet, hvor vi skal lave pizza 
med de indlagte børn på afdelingen og de 
børn som i øjeblikket er hjemme, men som 
dukker op på afdelingen, hvis de har lyst til 
at deltage i eventen. Imens Conny, Sanne 
og undertegnede finder redskaber og mad 
frem til pizzabagningen, går vi og taler om, 
at der på nuværende tidspunkt er to børn 
indlagte på afdelingen, Vi er spændte på, 
hvor mange, der så alt i alt, vil dukke op i 
det tidsrum som eventen varer (3-4 timer). 
Vi taler også om de forandringer, der er 
sket i køkkenet siden min sidste observa-
tion på afdelingen. Der kommer sygeple-
jersker, børn og forældre der nysgerrigt 
stikker de hovedet ind, for at se hvad der 
sker i afdelingskøkkenet.  

Siden min første observation er der sket 
en forvandling af afdelingskøkkenet. Selve 
rummet er stadigvæk det samme og den 
røde kaffemaskine, der stod i hjørnet, står 
der også stadigvæk. Ved siden af kaffema-
skinen, står der nu et hvidt træbord med 
en blank ståloverflade, bordet har skuffer, 
skabe og hjul under benene, så det kan 
vendes rundt, således at der kan stå flere 
personer omkring det. Ved siden af og 
henover træbordet er der hængt nye køk-
kenelementer op med skabslåger i hen-
holdsvis mat glas og nogle i rød. På mod-
satte side er der en håndvask og en lille 
bordplads. Ved siden af vasken, er der sat 

nye køkkenelementer op med blanke røde 
skabslåger. På samme side står der en 
ovn, en mikrobølgeovn, en stor fryser og 
et stort køleskab i stål. Selvom køkkenet 
ikke er blevet fysisk større, er der visuelt 
skabt mere plads, flere ting kan puttes ind 
i skabe, så de ikke står fremme. Kombi-
nationen af den røde farve, træbordet og 
ståltingene, gør køkkenet imødekommen-
de, det virker overskueligt, tidssvarende 
og personligt.   

Eventen går så småt i gang…
Ude på gangen står en teenagepige, 
Mette, og tripper lidt, hun vil gerne vide, 
hvornår vi starter. Conny finder en masse 
krydderier, rosiner mv. frem, som skal 
hældes i små forskellige dåser, nogle i 
røde hjerteformer, nogle i metal og for at få 
plads til tingene tager hun dem med over i 
spisestuen. Mette vil gerne hjælpe os med 
de praktiske ting og hun fylder dåserne op 
med krydderier og sætter navnelabels på 
dem. 

Dialog: Mette fortæller, at hun har været 
i sit behandlingsforløb siden starten af 
2011. Hun håber, hun kan afslutte 9. klas-
se på trods af sygdommens indvirkning på 
dagligdagen, for hun vil gerne på gymna-
siet. Vi taler om, hvilke ting hun har lyst til 
at komme på den pizza hun skal lave om 
lidt, og hun nævner bl.a. soltørrede toma-
ter. Da jeg giver udtryk for, at jeg aldrig har 
prøvet den kombination, forklarer hun mig, 
at hun før hun blev syg har rejst meget 
med sine forældre og sin søster, hvor de 
netop har prøvet at spise forskellige ting, 

hvilket hun også gerne bruger derhjemme, 
når hun sommetider står for madlavnin-
gen. 

Imens Mette og jeg har talt sammen, har 
drengen August (ca. 2 -3år) siddet ved 
spisebordet sammen med sin mor. Da 
Mette og jeg åbner for en pose med nel-
liker, spreder der sig en dejlig duft i spise-
stuen, som også fanger August’ interesse. 
Han har derfor fået en mandarin, som han 
fornøjet sidder og pynter med nelliker.    

I køkkenet kommer drengen Martin (ca. 
5-7 år) og hans mor ud i køkkenet klar 
til at gå i gang med at lave pizza. Mar-
tin er dog lidt usikker ved situationen og 
står derfor meget tæt ved sin mor. Martin 
og hans mor får dej til pizzaen, som de 
ruller ud og ”pynter” med de forskellige 
ingredienser, der står fremme på bordet. 
Sanne siger til Martin, at han kan bruge 
lige, hvad han vil om det er ost eller cho-
koladeknapper. Martin vil i hvert fald gerne 
have skinke og ost, hver gang han putter 
noget nyt på, tjekker han lige med sin mor, 
om det er ok, det han gør. Mens Martin 
og hans mor bager, kommer Mette også 
ud i køkkenet. Mette får også dej til sin 
pizza. Hun ved lige, hvordan hun gerne vil 
lave den og spørger mig, om jeg ikke kan 
skære forskellige ananas og soltørrede 
tomater ud for hende, imens hun putter 
nogle andre ting på pizzaen. Martins pizza 
kommer i ovnen, men Mette vil gerne, at vi 
venter med at bage hendes til lidt senere, 
når hendes mor kommer. 

Selvom alle lige skal finde ud af, hvordan 
vi koordinerer tingene bedst i forhold til at 
komme omkring i det lille køkken er der 
en hyggelig og afslappet stemning. Også 
personalet fra afdelingen stikker hovedet 
ind indimellem for at se, hvad der bliver 
lavet i køkkenet. 

Jacob (ca.18 år) kommer ud i køkkenet 
med sin mormor. Han siger (lidt for sjov), 
at han havde planer om, at han ville vente 
med at komme ud i køkkenet, indtil der 
var nogle andre der havde lavet pizza-
erne færdige, men på den anden side ved 
han også, hvordan han gerne vil have sin 
pizza, så han må hellere selv lave den. 
Han joker med sin mormor, og fortæller, at 
hun ikke kan finde ud af at lave andet en 
Solgryn med mælk. Mens Jacob og hans 
mormor diskuterer ud-
formningen af deres pizza og ingredienser 
de vil have på og absolut ikke vil have på, 
kommer også hospitalets cirkusklovn ud 
i køkkenet og vil være med i pizzabag-
ningen. De ”voksne” personer, der nu er i 
køkkenet, tilgår pizzaarbejdet noget mere 
snakkende og finder hele tiden på interne 
jokes om, hvorfor de nu skal bruge de in-
gredienser, de skal, og hvad pizzaen ligner 
osv...
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August og hans mor kommer ud i køk-
kenet for at lave en pizza. Både Jacob og 
August har fået lagt drops eller lign. som 
hænger på et stativ, de kan køre rundt 
med, når de bevæger sig. Inden August 
også kan komme til bordet, skal stativer 
og slanger lige styres uden om hinanden. 
Selvom pladsen er trang, får Jacob og 
Augusts mor uden de store problemer 
styret stativerne forbi hinanden.   
August ikke så gammel, men han er dog 
ikke i tvivl om, at han gerne vil have pølser 
på sin pizza og desuden synes han bare 
godt om, at røre og lege lidt med dejen. 

Spisestuen
Mens August og klovnen bager videre, er 
Martins Pizza blevet færdig. Han har put-
tet chokoladeknapper på sin pizza og jeg 
går ind i spisestuen for at høre, hvad han 
synes om den. ”Den er bare go´”! 
Inde i spisestuen sidder der nogle foræl-
dre samt nogle af børnene. 

Klokken har passeret 11.45 og frokosten 
fra storkøkkenet er blevet sat frem på det 
nye rullebord i spisestuen. Til forskel fra 
sidst jeg var på afdelingen, får jeg at vide, 
at frokosten nu bliver serveret som tag-
selv-bord i spisestuen i stedet for i køkke-
net. 
I modsætning til midt sidste besøg er fjern-
synet slukket. 

Dialog: Jeg sætter mig ved siden af Jacob i 
en lille rød sofa, der står ved siden af spise-
bordet og taler med ham og hans bedste-
mor.  Jacob fortæller mig, at han synes det 

er rart med noget andet at spise, end det 
mad der kommer fra storkøkkenet. Han 
synes, at det stort set altid er det samme. 
Han kan absolut ikke lide den leverpostej, 
der kommer og som han siger, så begræn-
ser det sig hurtigt, hvad han så kan få til 
frokost. Han fortæller mig, at der var en 
mor forleden, der havde fået lov til at lave 
mad til alle børn på afdelingen og den dag 
fik de noget lækkert asiatisk mad, som 
han faktisk aldrig før havde smagt, hvilket 
var vildt lækkert. Jacob forklarer mig, at 
den slags normalt ikke finder sted, fordi 
det ikke ligger inden for reglerne, men så 
vidt han kunne forstå, havde moderen 
fået lov, idet der på nuværende tidspunkt 
er sat gang i forskellige forsøgstiltag (han 
henviser bl.a. til min og Unisans tilstede-
værelse). 
Jacobs mormor har lyttet med i vores sam-
tale og bryder ind. Hun fortæller, at hun 
synes det er vanskeligt at forstå, hvorfor 
det er så svært, at lave noget som børne-
ne har lyst til at spise. Jeg spørger hende 
og Jacob, hvad de synes om pizzakoncep-
tet. Jacob giver udtryk for, at selvom det er 
begrænset til pizza, kan han godt lide, at 
han selv kan bestemme hvilke ingredien-
ser, han kommer på sin pizza og som lige 
præcis imødekommer hans smagsløg. 

Dagens sidste pizzastund
Alle tilstedeværende børn og nogle af de 
voksne har efterhånden lavet en pizza, 
som de har spist inde i spisestuen. Imens 
vi går og får ryddet lidt op i køkkenet, kom-
mer pædagog Fie Højer et kort øjeblik ud 
i køkkenet og giver smilende udtryk for sin 

begejstring, med henblik på dagens for-
løb. Også sygeplejerske Anne Kaspersen, 
som jeg mødte ved min første observation 
kommer ud i køkkenet og forklarer nær-
mest sukkende og gentagende, at hun 
synes, det har været en meget vellykket 
dag. 

Observation 2 forsat ...

Observationer
Observationsstudiet er foretaget af stud.ling.merc. i virksomhed-
skommunikation, Jeanne Andreasen som led i hendes specialeaf-
handling. Børn og forældre i observationen vil fremstå med fiktive 
navne af hensyn til deres genkendelighed (anonymitet). 
Observationen finder sted i børneafdelingens køkken, spisestue, 
legerum og personalekontor. De implicerede personer under ob-
servationen er personale, forældre og børn. 
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Omsorg og mad
”Mad er ikke kun de næringsstoffer, vi putter i mun-
den og som er nødvendige for kroppens vækst  og 
trivsel. Maden er også et symbol på at give og tage 
i mod – på omsorg og opmærksomhed”.  

Derfor spiller omsorg og de personer der på et sygehus 
er ansat til at udvise denne en central rolle. Men hvil-
ken rolle har pleje og omsorg for patienters oplevelser 
af mad og måltider?
Der er i dag desværre stadig et overvejende fokus på 
behandling af patientens fysiske lidelse på de danske 
sygehuse. Dette har medført en tendens, hvor pleje og 
omsorg kommer til at stå i skyggen af behandlingen, 
og dermed en fokusering på ernæring frem for mad 
og måltider. Men hvorfor? Skyldes det en manglende 
bevidsthed om, hvad plejegerningen i grunden handler 
om?

Anskues pleje ud fra plejens natur, er der tale om et 
forhold mellem to mennesker. Som plejer har man 
påtaget sig en opgave - nemlig at hjælpe dem, som er 
nødlidende og som har brug for hjælp.

Som plejer skal man være varsom med at inddrage 
sin egen kultur i plejeopgaven. Hvis plejerens kultur er, 
at mad og måltider ikke tillægges nogen særlig betyd-
ning andet end at det er noget, man gør for at sikre 
overlevelse, opstår der uoverensstemmelser mellem 
egen kultur og plejegerningens værdier. Det er vigtigt, 
at man ikke plejer ud fra, hvad man selv forbinder med 
god mad, da det ikke nødvendigvis er god mad for den 
enkelte. I bund og grund består plejerens opgave af at 
afdække, hvad der gavner den enkelte bedst, og ud fra 
dette skønner, hvilke kundskaber man skal bruge. 

Men for at man kan vide, hvad der gavner den enkelte 
bedst, må man vide noget om det at være menneske 
og menneske i en sygdomssituation. Det er noget af 
det, patientologien handler om. Plejepersonalet bør 
sætte sig ind i, hvordan patienten oplever en forandret 

krop, mærker og tolker sygdommens symptomer, hvor-
dan patientens selvopfattelse påvirkes, hvordan lidelse 
gennemleves, hvilken betydning håb og livsmod har, 
og hvordan patienten mestrer sin forandring. Før dette 
er gjort, vil man ikke kunne vide, hvilke muligheder der 
gavner den enkelte patients situation bedst.

Det kan overføres til den betydning mad og måltiders 
har for patientomsorg. Vi ser, det kommer til udtryk, når 
sundhedsprofessionelle omtaler ”maden som en del af 
behandlingen” eller ”maden som den bedste medicin”. 
Mad og måltider er blevet en del af behandlingstanke-
gangen på lige for med medicinen. Mad og måltider har 
mistet deres sædvanlige betydning til fordel for ernæ-
ringsperspektivet. Et perspektiv, der tager udgangs-
punkt i kroppen/lidelsen, og hvor behovet for mad og 
drikke beregnes ud fra talværdier.

Men der er tale om langt mere end blot fysisk overle-
velse, for mad og drikke er også åndelig føde for sjæ-
len. Det første tidspunkt i livet, vi oplever denne tode-
ling, er i den tidlige mor/barn-relation. Gennem måltidet 
dannes tætte bånd mellem mor og barn, og maden får 
symbol af omsorg, kærlighed, ansvar og tillid. Et funda-
ment, vi har med os gennem livet. Derudover er mad 
ofte forbundet med hygge og samvær med mennesker, 
vi godt kan lide. Men mad kan også være forbundet 
med trøst og lindring, når vi er syge eller kede af det. 

Ifølge forskere er det ikke muligt at restituere sig, hvis 
ikke mad kan indgå på en ordentlig måde. Mad og 
måltider bliver derfor en naturlig del af plejegerningen. 
Jo bedre kendskab og indsigt plejeren har i patientens 
livsverden, jo bedre mulighed er der for at passe mål-
tidet ind på en ordentlig måde, som gavner patienten 
bedst. 

Pleje er ikke behandling, men pleje og omsorg støtter 
op om behandling og er med til at sikre, at patienten 
kan komme videre i livet.
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”Fortæl mig en ting, og 

”Fortæl mig en ting, og 

”Fortæl mig en ting, og 

”Fortæl mig en ting, og 

”Fortæl mig en ting, og 

”Fortæl mig en ting, og 

jeg vil glemme det

jeg vil glemme det

jeg vil glemme det

Vis mig en ting, og jeg vil 

Vis mig en ting, og jeg vil 

Vis mig en ting, og jeg vil 

måske huske det

måske huske det

måske huske det

Giv mig en oplevelse, og 

Giv mig en oplevelse, og 

Giv mig en oplevelse, og 

jeg glemmer det aldrig”

jeg glemmer det aldrig”

jeg glemmer det aldrig”

Søren Kirkegaard

Søren Kirkegaard

Søren Kirkegaard

En oplevelse er en parathed til at turde være helt åben i 
sine sanser og derved gøre op med autopiloten!"

Conny Ericon Andersen
Unisans
 
Mennesket kan tilgå livets indhold og oplevelser ved at 
reagere eller agere. 
Når vi reagerer, passiviserer vi os selv og gør os selv til 
mere autoritetstro og medfølgende. Med en reaktion vil 
oplevelsesperspektivet være overlevelse – oplevelsen 
skal overstås og vurderes. 
 
Når vi agerer, aktiverer vi os selv og tager vi mere au-
toriteten til os og bliver medskabende. Med aktion be-
fi nder vi os midt i en udlevende proces. Vi efterstræber at 
indfri vores drømme og vores tilstedeværelse bliver af-
prøvende og intens. Oplevelsen bliver til gennemlevelse, 

idet mennesket aktivt tør være til stede. Personen tager 
handling og ansvar.
 
Ser man på de oplevelser, der er blevet skabt på Aalborg 
Sygehus’ børneafdeling for kræftramte børn, er der skabt 
nye rammer til glæde for både børn, forældre og person-
ale. Både hospitalsklovnen og Sansekøkkenet er symbol 
på vigtigheden af oplevelser i hverdagen på sygehuset. 
Følelserne aktiveres, adfærden ændres og bliver mere 
legende, sygdommen skubbes i baggrunden for en stund. 
Alt sammen faktorer der hjælper til at etablere den tabte 
hverdag og får barnet til at slappe mere af og føle sig 
trygt. Det er vigtigt at slå fast, at Sansekøkkenet skal sup-
plere – ikke erstatte - klovnen. Hver har de sin berettigelse 
til at skabe livskvalitet på sygehuset. Men med Sansekøk-
kenet er der kommet fornyet fokus på, at appetit hænger 
uløseligt sammen med livsglæde. 
 

Oplevelser og oplevelsesinnovation 

Bedre oplevelser på sundheds- og velfærdsområdet med invio-net.dk
Med oplevelsesøkonomiske metoder vil innovationsprojektet fra invio-net bidrage til udviklingen af fremtidens social- 
og sundhedsområde. Dette kommer til at ske på hospitaler, sundhedscentre, plejehjem, hospice og boligområder for 
ældre.Oplevelsesøkonomiske tilgange kan påvirke behandlingsforløbet i positiv retning og give konkrete besparelser 
i hospitalssektoren bl.a. ved færre indlæggelsesdage. Dette er påvist bl.a. på Hvidovre Hospital, men også i mange 
andre lande, hvor fokus på oplevelser og økonomi ud fra holistiske principper har skabt fremragende resultater. 
Blandt de analyser og evidensbaserede eksempler, der fi ndes både i Danmark og i udlandet, viser der sig helt nye 
muligheder for optimering af social- og sundhedsområdet, når oplevelsesøkonomiske metoder tages i brug. Det er 
sket bl.a. via IKT, brugerdreven innovation, ny teknologi, herunder robotteknologi, helt nye servicekoncepter, brug af 
arkitektur, kunst og kultur. Resultatet er både besparelser og bedre oplevelser til gavn for alle parter: patienter, 
personale og social- og sundhedsvæsnet. 

O



O

Som led i projektet, er der udarbejdet et særligt sanseligt 
opskriftsværk, så forældre og børn har mulighed for at tage 
gode madoplevelser med hjem. På den måde opleves made-
ventene ikke som enkeltstående og afsluttede, men som små 
succeser og stunder som kan leve videre i hjemmet. 

Opskrifter 
– tag succesen med hjem 

HelseFormidling

En af de fineste kvaliteter ved en god og velsmagende pesto er friskheden. Der findes utallige opskrifter over te-maet ”pesto”, og derfor er den bedste opskrift at prøve sig frem, til du finder den perfekte kombination.

Crostini med frisklavet basilikumpesto
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En af de fineste kvaliteter ved en god og velsmagende pesto er friskheden. Der findes utallige opskrifter over temaet ”pesto”, og derfor er den bedste opskrift at prøve sig frem, til du finder den perfekte kombination.

Crostini med frisklavet basilikumpesto

HelseFormidling

En surveræn forret, spændende på buffeten eller som en 

enkel Tapas.

Rejer med lime
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En surveræn forret, spændende på buffeten eller som en 
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Kartoffelsuppe med croutoner
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Den lækreste smagsoplevelse med mange dejlige urter gør 

denne suppe til en af dine favoritter. Samtidig kan de sidste 

skiver rugbrød eller groft brød blive til en lækker lille detalje i 

form af croutoner til din suppe.
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Organisationsudvikling
Talent skaber stolthed og arbejdsglæde. 
Med arbejdsglæde kan alle gøre en større forskel  I sundhedssektoren er service et nøgleord og videre igen er service et fundamental 

begreb for det at gøre en forskel i dagligdagen for et andet menneske. At vælge et 
arbejdsliv i sundhedssektoren er at gøre et bevidst tilvalg om at ville gøre en forskel.

Det betyder, at læring bliver vigtigt  – både tillæring og afl æring: 
• Afl æring af vaner, rutiner, ”plejer” og ikke nutidige procedure og tilgange til funktioner. 
• Tillæring af nye muligheder, nye tiders erkendelser og redskaber samt skabelse af 
 andre tilgange.
 
På samme måde som med det fysiske rum, skal der i det menneskelige og faglige 
organisatoriske rum ikke nødvendigvis så meget til. 
 

Organisatorisk/ (afdelings-) stolthed
En organisation (en afdeling) kan ikke lære talent. Det er noget en medar-
bejder enten har - eller ikke har. Derfor skal den enkelte gøre det, personen 
har talent for, og erkende, at det er talent frem for slid, der skal til. Vi skal 
ikke ”work hardere”, vi skal ”work smartere”. Vi skal gøre det, vi er gode til. 
Personligt og tværfagligt.
Det betyder, at organisationen må se på, hvad medarbejderne har talent for 
og udnytte dette optimalt. Vi kan selvfølgelig ikke alle sammen være arbejds-

livets svar på Ronaldinho og tryllebinde vores kollegaer med uanstrengte 
artisterier. Men vi kan lære at blive gode – og vi kan opbygge en stolthed, der 
resulterer i, at den enkelte er med til at gøre en forskel i dagligdagen - både 
for teamet og for patienterne og de pårørende.
I processen med teamdevelopment og -management er perceptionen og 
perspektivet for udvikling afgørende for den endelige sum af organisatio-
nens (afdelingens) performance. 
 

Personlig stolthed
Som tidligere beskrevet har den me-
dicinske forskning bevæget sig videre 
fra det fysiske til det psykiske ved 
hjælp af C.G. Jung. Jung mente, at 
mennesker har forskellige psykologi-
ske præferencer, hvilket får dem til at 
opfatte forskellige situationer forskel-
ligt. Det vil sige deres perception vil 
afgøre deres oplevelse af situationen. 
Han talte om 6 præferencer, som han 
brugte til at forstå jeg’et bedre. 
Præferencerne var
• Introversion præference er den 
 stille, forsigtige, eftertænksomme
  og med indadrettet fokus.          
• Ekstraversion præference er den
  talende, modige, åbenhjertelige 
 og med udadrettet fokus.
• Tænkende præference er formel,

  korrekte, karakterfaste og konkur-
 rerende. 
• Følende præference er uformel, 
 harmoniske, omsorgsfuld og 
 medgørlig. 
• Sansende præference (sanseind-
 tryk) er specifi k, praktisk, præcis og
  nutidsorienteret. 
• Intuitiv præference er global, 
 begrebsorienteret, generaliserende
  og fremtidsorienteret.
 
Medarbejderens indsigt i egen præ-
ference og perception vil skabe øget 
personlig stolthed og øget optimal 
effektivitet i dagligdagen. - Denne 
indsigt kan anvendes til personens 
egen udvikling, til organisationens 
management og ikke mindst i sam-
spillet med patienter og pårørende.

Faglig stolthed
Vi skal udnytte den samlede viden 
optimalt, for gennem læring og be-
vidsthed kan medarbejderne hjælpes 
til at komme på højere niveau. I det 
moderne informationssamfund er 
viden magt, og er derfor læring for 
livet - hele livet.
 
Sygehusets faggrupper har hver sit 
ansvar for forsvarlig uddannelses- 
og efteruddannelsespolitik. Her vil vi 
gerne slå et slag for TVÆRFAGLIG-
HEDENS stolthed.
 
Læge-, pleje- og omsorggerningen 
har ændret sig drastisk over de 
seneste årtider. De menneskelige 
værdier har været gennem stærk 
overvågenhed i vores samfund og 
en dansk statsborger kræver noget 
ganske andet i dag, ved indlæggelse 
end det var tilfældet for blot få årtier 
siden. Vidensniveauet er nationalt og 
internationalt meget højt. Perceptio-
nerne på et somatisk sygehus, hvor 
den medicinske tilgang til patienten 
er dominerende, er målrettet og 
økonomiseret. 
 
Faggrupperne på et sygehus kan 
naturligt KUN integreres gennem 
nogler mere subjektive relationer. 
Det kunne være værdier, etik og inte-
gritet. DET KUNNE VÆRE LÆREN 
OM SANSE PATIENTOLOGI.

Organisatorisk/
afdelings 
stolthed

Faglig 
stolthed

Personlig 
stolthed
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De fleste børn med cancersygdomme 
har behov for kemoterapi. Behandlingen 
har en lang række bivirkninger. En af de 
vigtigste er nedsat appetit, kvalme og 
opkastning. Disse symptomer er til stede 
i en stor del af behandlingsforløbet og 
medfører, at barnets taber vægt og kom-
mer i dårlig ernæringstilstand. Problemet 
forstærkes af, at der også kan være ma-
vesmerter og forstoppelse, som nedsæt-
ter lyst og evne til at indtage fødemidler.

Dårlig ernæringstilstand øger risiko for 
komplikationer til kemoterapi, som f.eks. 
infektioner, og kan nedsætte evnen til 
at overvinde komplikationerne. Det er 
derfor en meget vigtig opgave at opret-
holde en god ernæringstilstand i hele 
behandlingsforløbet. En retrospektiv un-
dersøgelse af vægtændringer hos børn 
med leukæmi og med hjernetumorer har 
vist at det langt fra altid lykkes, der er 
undergrupper og behandlingsperioder 
hvor der sker betydeligt vægttab trods 
forskellige ernæringsmæssige interven-
tioner.

En nærliggende løsning er at tilbyde 
børnene ”ønskekost” – at de får lov til at 
spise præcist, hvad de har lyst til, uan-
set hvad det er (ud fra devisen at alle 
slags kalorier er bedre end ingen kalo-
rier). I praksis er det imidlertid ikke så 
nemt. Samtidigt med kvalmen kan der 
være påvirket lugtesans og ændringer i 
smagssansen, således at indtagelse af 
mad ikke er så nem selv om appetitten 
og lysten  har været til stede. Alle foræl-

dre har mange gange oplevet at forbere-
de et ønskemåltid, som så alligevel ikke 
bliver spist. Det er svært frustrerende 
for forældre at se sig ude af stand til at 
sørge for, at deres børn får nok at spise.

Det er derfor ofte nødvendigt at gribe 
til ”kunstige” midler for at opretholde 
eller forbedre ernæringstilstanden. 
Sondemadning er den første mulighed: 
en sonde lægges gennem næsen ned 
i mavesækken (eller undertiden læg-
ges en slange gennem bugvæggen ind 
i mavesækken), og der kan så gives 
sondeernæring. Undertiden kan tilstræk-
kelig ernæring imidlertid ikke gennem-
føres pga. opkastninger.  Man kan så i 
perioder blive tvunget til at give ernæ-
ringsblandinger direkte i blodbanen via 
drop. Denne ernæringsmulighed er langt 
fra ideel, den er ikke fysiologisk, kræver 
nøje overvågning, og den bidrager ikke 
til at opretholde en velfungerende tarms-
limhinde i den tomme mave.

Disse tiltag er selvsagt ganske bela-
stende for børnene, og der bliver gjort 
mange forsøg på at undgå dem. Det 
børneonkologiske afsnit har gjort en del 
for at skabe gode rammer for måltider i 
spisestuen, men et hospitalspræg kan 
ikke undgås, anretningen er mere hygi-
ejnisk end appetitvækkende, og nogen 
stor effekt har vi ikke set.

Det nye måltidsprojekt Sansekøkkenet 
for kræftramte børn er derfor et meget 
spændende tiltag, som vi har gode 

forhåbninger til. De regelmæssige mad-
dage på afdelingen er allerede en stor 
succes, en begivenhed som børnene 
ser frem til og deltager i med stor entu-
siasme. Maden bliver sat ind i en større 
ramme, hvor børnene deltager i forbe-
redelsen, inddrages aktivt og medska-
bende, får aktiveret sine sanser, og hvor 
spisningen bliver en social fællesople-
velse. Måltidet kan blive en festlig og i 
videste forstand ”appetitlig” begivenhed. 
Forhåbentlig kan projektet overføre de 
positive oplevelser til alle barnets målti-
der både på afdelingen og hjemme, så-
dan at det bliver nemmere at spise godt 
og fornuftigt trods de fysiske symptomer, 
og dermed bidrage til at hele behand-
lingsforløbet bliver mindre byrdefuldt for 
børnene og deres familier.

Steen Rosthøj
Overlæge, Aalborg Sygehus 2012 

Overlægens KLUMME 
Projektets baggrund og formål – lægeligt set
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Patientologi
Hvor meget ved en ansat på et sygehus egentlig om, hvad 
det egentlig vil sige at være syg? Nogle har måske prøvet 
det på egen krop, men langt de fleste af os kender kun til 
det, som vi tror, er viden om at være syg og indlagt. Kan 
man overhovedet som rask menneske sætte sig ind i det, 
man som patient gennemlever i et sygdomsforløb? Man 
kan stille sig selv spørgsmålet: hvem ved mest om at være 
patient? 

I projektet ’Appetit, sanser og livsglæde bruger vi patien-
tologien som en relevant medspiller, der bør involveres i 
arbejdet med at forbedre patienternes ernæringsstatus. Vi 
mener, at viden må søges hos dem, der ved bedst, nemlig 
patienten selv.

Patientologi – patienten som det hele menneske 
I 1982 blev patientologi-begrebet udpeget af to norske 
sygeplejeforskere til at være kerneområde i sygeplejeforsk-
ningen. Deres definition på patientologi er kundskab om 
menneskets livssituation, oplevelse, adfærd og vilkår for 
adfærd i forbindelse med sygdom, lidelse, forståelse for 
død og afhængighed af andre for at opretholde liv, helse og 
velvære.

Begrebet patientologi er en udvidet forståelse af det tra-
ditionelle patientbegreb, som primært handler om service 
og praktiske plejeopgaver, hvor patienten er usynlig eller 
nærmest ikke eksisterende. I sundhedsvæsenet er der 
voksende fokus på at forstå patienters reaktion på at være 
syge og afhængige af hjælp. Hvordan møder mennesker 
sundhedssektoren, og hvordan er deres oplevelse af og re-

aktioner på sygdom. Patientologi handler om alle aspekter 
af mennesket som patient og ikke kun mod sygerollen.

Sansekøkkenet – et frirum fra sygdom
I projektet ’appetit, sanser og livsglæde’ indgår Sansekøk-
kenet som et ugentligt oplevelsesrum for de indlagte børn. 
Her skabes et pusterum fra sygdom, samtidig med at san-
serne påvirkes og madglæden genskabes.  
” Vi ønsker med begrebet sansepatientologi at sætte san-
serne i spil. Vores erfaring viser, at når vi involverer patien-
ter og giver dem oplevelser, liver de op og der vækkes en 
gnist. Når sygdommen for en stund skubbes i baggrunden 
og der med duft, lyd, smag og følelse skabes oplevelser, 
kommer der et større overskud til at klare patientbyrden og 
sygdomsforløbet. Tager vi patienterne med i køkkenet ska-
bes der tryghed fra et rum de kender, og opgaven at lave 
mad hjælper patienten til for en stund at glemme sygdom 
og afhængighed af andre mennesker. 

Vi arbejder med at fokusere på de små ting, der skærper 
sanserne og oplevelsen af nærvær. Vi oplever at det ska-
ber større fællesskab imellem patienter, pårørende og sy-
gehuspersonale. Der kommer en mere fri omgangstone, og 
patienterne kommer op af sygesengene og benytter i langt 
højere grad fællesrummene og nyder godt af fællesskabet. 
Patienten får mulighed for at være et menneske – frem for 
kun en patient.”

Conny Ericon Andersen, 
sansecoach i Unisans 

Fakta om patientologi
Ordet patient stammer fra latin og betyder at være lidende, tålmodig, udholdende samt være under behandling. 
Opmærksomheden på området er forholdsvis ny og selve begrebet Patientologi blev først introduceret i sygeplejelitteraturen i 1978 af den amerikanske syge-
plejeforsker Pamala Brink. Hun undrede sig over at omtalen af patienterne var fraværende i undervisningen om sundhedsvæsenets opgaver i sygeplejerske-
uddannelsen. Undervisningen handlede udelukkende om service og plejeopgaver, og patienterne var usynlige eller nærmes ikke eksisterende. 
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Patientoplevelser omkring mad
Michelle, 18 år, var indlagt med 
leukemi og fortæller om hospital-
smaden:
 
Alt går i et på sygehuset - de hvide 
vægge, maden, instrumenterne og metl-
beholderne med mad.
- Også får man ikke lyst til at spise, 
mener hun.
"Når man ligger derinde, så er der ingen 
omkring een andet end den nærm-
este familie og lægerne - så vil man jo 
gerne have, at der kommer et afbræk i 
det, siger Michelle og antyder, at målti-
det netop kunne have været sådan 
et kærkomment afbræk i de kedelige 
hospitalsrutiner.
- Men det, jeg kunne få derinde - der 
var sådan et lille cafeteria eller et mad-

sted, hvor man kunne gå ind og spise 
- det var mad, der blev serveret i store 
metalbeholdere, hvor maden nærmest 
ligger i en stor pærevælling. Når man 
ser det - får man ikke videre lyst til den, 
husker hun. Da Michelle fik det - og kun 
det - tilbud om mad, var det næsten en 
måned siden, hun sidst havde spist. - 
og som hun siger:
"Så skal der altså meget til at give en 
lyst til at spise!. Det eneste jeg havde 
lyst til var yoghurt".
 
Rummet spiller også ind på 
appetitten
"Når det hele kører rundt i hovedet 
på en, så kan det være meget svært 
at adskille det ene rum fra det andet. 
Farverne er de samme, det hele er 

stål og hvide overflader. Det er svært 
at skelne tingene fra hinanden - det er 
svært at skelne sengen fra spisestedet 
og fra det sted, hvor man skal under-
søges...." siger Michelle.
 
Plejepersonalet tog det ikke så tungt 
med den manglende appetit. "Lige så 
snart de kommer hjem, så begynder de 
at spise" hørte Michelle dem sige.
- "men da jeg kom hjem, spise jeg sta-
dig yoghurt. jeg havde ingen slimhinder 
i mund og svælg, så det gjorde ondt at 
spise noget som helst andet". Men så 
var det jo, at min mor begyndte at sige: 
"du kan få lige, hvad du vil". Og så kom 
det. Flødekartofler, pandekager, æg, ba-
con og alt man har lyst til  - og savnet!!! 
 

Når en mor siger"du kan få lige hvad 
du vil og jeg skal nok lave det til dig", 
så begynder man virkelig at få lyst til at 
spise noget igen.
" jeg var selvfølgelig også nødt til det. 
Nu kunne jeg jo ikke længere bare få en 
sonde, hvis jeg ikke spiste" tilføjer hun.
 
Michelle efterlyser, at der også på hos-
pitalet findet "et hyggeligt og rart sted", 
hvor man kan sidde og spise.
- og så skal manden være lavet til een 
selv - og ikke til 150 - 250 andre.
 
MADEN SKAL VÆRE LAVET MED 
KÆRLIGHED!
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Først var der topmødet om Den gode hverdagsmad. Så 
kom Den gode hverdagsmad på Verdensudstillingen i Zara-
goza. Så tog Kost & Ernæringsforbundet i samarbejde med 
Madeleines Madteater næste skridt og udviklede Personas 
– eller også kaldet ‘Viften’. Et værktøj, som skal guide de 
offentlige institutioner til i endnu højere grad at målrette de-
res mad til de mennesker, som spiser den. Bag Personas- 
værktøjet ligger over et års research og udvikling, som byg-
ger på teori, erfaringer fra kost- og ernæringsfaglige i køk-
kenerne og den enkelte brugers behov og oplevelse af mad 
og måltider.

Værktøjet skal bruges i køkkenet
Marie er en opdigtet person. Men ikke mere opdigtet, end 
at mange køkkenmedarbejdere vil kunne se ‘Marie’ i deres 
egne brugere.
Helt konkret er Marie og de øvrige tre personer – Hugo, 
Sara Elisabeth og David – beskrevet ud fra en kombination 
af teoretisk og videnskabelig viden, praktiske erfaringer og 
ikke mindst helt konkrete udsagn fra små og store borgere i 
vuggestuer, børnehaver, kantiner, plejehjem og sygehuse.
De fire personer er beskrevet på forskellige alderstrin. 
F.eks. hører vi om Marie og Maries spisevaner mens hun er 
ti år og skoleelev, når hun er 36 år og mor, da hun bliver 60 
og må gennemgå en større operation og da hun er 86 og 
flyttet på plejehjem. Beskrivelserne er lagt ind på en række 
vifteblade, og derfor kaldes personas-værktøjet også for 
‘Viften’

Det skal skabe forandring
Endnu er plejepersonalet på sygehuse og plejehjem ikke 
tænkt ind i Personas-værktøjet. Og her venter endnu en 
stor udfordring. Det kræver engagement at skabe værtskab 
baseret på personas på hospitalerne. Bevidsthed om Per-
sonas vil skabe forandring.
– Det skal føre til den forandring, at de mennesker, som be-
spises i det offentlige rum skal opleve den gode hverdags-
mad. Det er lige her, værktøjet har sin berettigelse.

De 4 persontyper
Hugo, David, Sara Elisabeth og Marie – følges i fire livssta-
dier. De fire er ekstreme på flere måder, og derfor ‘vil mål-
tider til dem dække de fleste brugeres almindelige behov’ 
lyder filosofien bag værktøjet.

Marie, 10-86 år
Den bevidste livsnyder. Er spinkel og kan lide at røre sig. 
Har en robust psyke og stiller høje krav til sig selv og omgi-
velserne. Vil gerne spise sund mad og er nem at lokke.

Hugo, 5-86 år
Den solide hygger. Solid med tendens til overvægt. Luft-
vejsproblemer og har ikke trang til fysisk udfoldelse. Finder 
tryghed i det velkendte og er socialt anlagt. Elsker mors 
mad.

David, 7-27 år
Den sportsglade optimist. Er et sportstrænet konkurrence-
menneske. Har en positiv indstilling til livet og kan lide at 
udfordre sig selv fysisk. Er sulten døgnet rundt og storfor-
bruger af kulhydrater.

Sara Elisabeth 4-58 år
Den kræsne drømmer. Er skrøbelig og ikke til fysisk aktivi-
tet. En indadvendt drømmer uden psykisk overskud. Ved 
meget lidt om mad, spiser ikke særlig meget. Mad skal bare 
overstås.Personas er fiktive personer, men baseret på rig-
tige menneskers liv, drømme, forventninger og udfordringer. 

 

Personas : Værktøjet "Viften"

Personas
• er opdigtede personer med særlige 
karakterer, som repræsenterer forskel-
lige brugere af offentlige måltider.

• bruges til at udvikle særlige funktio-
ner, design eller udseende ved produk-
tet, så det tilgodeser bestemte bruge-
res ønsker, behov og begrænsninger 
og er så brugervenligt som muligt.
 
• er udviklet ud fra ‘rigtige’ menneskers 
adfærd, kompetencer, ønsker og behov 
som regel på baggrund af interviews 
med brugere af det pågældende pro-
dukt.
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Persontyper og præferencer
De 4 temperamenter
En læge fra det gamle Grækenland ved navn Hippo-
krates opdelte i sin medicinske forskning mennesker 
i 4 grupper, hvor hver af de grupper havde forskellige 
temperamenter; 

• Melankolikere, som sætter pris på et velordnet  
 liv og har tendens til humørsvingninger

• Flegmatikere, som er reflekterende og betænk- 
 somme

• Sangvinikere, som er udadvendte, optimistiske  
 og sætter pris på sjov

• Kolerikere, der fremstår som naturlige ledere og 
  som ofte opfattes som hårdhudede. 
 
Perception og præference
Den medicinske forskning har siden bevæget sig 
videre fra det fysiske til det psykiske ved hjælp af C.G. 
Jung. Jung mente, at mennesker har forskellige psy-
kologiske præferencer, hvilket får dem til at opfatte 
forskellige situationer forskelligt. Det vil sige deres per-
ception vil afgøre deres oplevelse af situationen. Han 
talte om 3 præferencer, som han brugte til at forstå 
jeg’et bedre. 

Præferencerne var
1. Introversion præference er den stille, forsigtige, 
  eftertænksomme og med indadrettet fokus.          
 Ekstraversion præference er den talende, modige,  
 åbenhjertelige og med udadrettet fokus.
2.  Tænkende præference er formel, korrekte, karakter- 
 faste og konkurrerende. 
 Følende præference er uformel, harmoniske,  
 omsorgsfuld og medgørlig. 
3.  Sansende præference (sanseindtryk) er specifik, 
 praktisk, præcis og nutidsorienteret. 
 Intuitiv præference er global, begrebsorienteret,  
 generaliserende og fremtidsorienteret.
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Kræftsyge børn ændrer madlede til 

madglæde på Aalborg Sygehus 

Mad har afgørende betydning for, hvordan syge børn klarer 

behandlingen. På Aalborg Sygehus har man derfor siden efterårsferien 

arrangeret ”madværksteder” for indlagte børn med kræft. Her får 

børnene mulighed for at få fingrene i maden på en sjov måde – og det 

smitter af på appetitten derhjemme. 

Bruger sanserne til at finde appetitten  

Det er et velkendt problem, at indlagte børn er i risiko for underernæring, 

fordi sygdommen giver ubehag og fjerner appetitten – og god ernæring er helt 

essentielt for barnets reaktion på behandling.  

Derfor har Centralkøkkenet og Børneafdelingen på Aalborg Sygehus slået sig 

sammen med gastro- og eventfirmaet Unisans og lavet ugentlige 

madværksteder for børnene. Her får de sammen med en kok mulighed for at 

smage, dufte og mærke alle ingredienserne.  

- Børnene glemmer for en tid alt om, at de har ondt. De stimler sammen i 

køkkenet, bruger deres sanser og får en god oplevelse med selv at lave den 

mad, de har lyst til. Og vi kan høre på forældrene, at det smitter af på 

appetitten derhjemme, siger afdelingssygeplejerske Helle Nygård fra 

Børneafdelingens Afsnit 303.  

Alt er tilladt – selv chokolade på pizzaen  

På madværkstederne foregår det hele på børnenes præmisser. Det handler 

udelukkende om at give dem en god madoplevelse.  

- Jeg mødte en dreng, der lagde chokoladeknapper på sin pizza og 

glædestrålende sagde ”prøv at se, hvad jeg har puttet på!”. Det smagte 

fantastisk, fortalte han bagefter. Så missionen er først og fremmest at 

motivere dem til at spise. Vi har haft børn, der har ligget i flere dage uden 

appetit, som glemte kvalmen og fandt madglæden, fortæller kostkonsulent 

Marie Nerup Mortensen fra Centralkøkkenet.  

Vil give børnene magten over maden tilbage  

Det var en henvendelse fra en far til et indlagt barn, der gav anledning til 

madprojektet, og på sigt håber man, at idéerne kan videreføres til resten af 

Børneafdelingen, hvor ernæring og madlyst spiller en stor rolle.  

- Vi vil se på, hvad børnene vil have, og hvordan vi giver børnene mere 

medbestemmelse over den mad, de spiser på sygehuset. Når sygdommen 

dominerer deres liv, er det de små ting, der gør forskellen. Hvis vi kan give 

dem magten tilbage på det her lille område, er vi nået rigtig langt, siger Marie 

Nerup Mortensen.  

Ud over madværkstederne rummer projektet andre elementer som f.eks. 

etablering af familiekøkken, interview med børnene og deres forældre, 

teamcooking for forældre samt brobygning mellem sygeplejefagligt og 

køkkenfagligt personale. Tanken er, at erfaringerne skal bæres med videre i 

forbindelse med planlægning og bygning af det nye sygehus i Aalborg Øst.  

Projektet afsluttes og evalueres i begyndelsen af 2012.  

Yderligere informationer  

· Der er madværksted for indlagte børn i Børneafdelingen hver torsdag frem 

mod jul fra kl. 10 til ca. 14.  

· Der er desuden blevet afholdt to ”teamcooking”-aftener, hvor børn og 

forældre laver mad sammen.  

Kontaktpersoner 

Afdelingssygeplejerske 

Helle Nygård 
Børneafdelingen  
Tlf. 99 32 14 07 
Mobil 23 30 51 58 
Mail: hnk@rn.dk  

Kostkonsulent  
Marie Nerup Mortensen 
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Presseomtale

Af Jeanette Frank  
og Michael Bygballe (foto)jeanette.frank.nielsen@nordjyske.dk

AALBORG: - Pas på, det er poli-tiet. 
En sygeplejerske springer adræt uden om den lille dreng, der på en plastikscoo-

ter med påskriften ”politi” suser ned ad gangen på bør-nekræftafdelingen på Aal-borg Sygehus.
Selvom børnene er syge, 

bliver der nemlig stadig le-get og pjattet her på afdelin-gen - ikke mindst i går, hvor Bubber kom forbi med en check på 30.300 kroner.Pengene er blevet indsam-let hen over julen i 13 for-skellige danske byer ved en række indsamlingsshows, som Bubber i samarbejde med ugebladet Ude og Hjemme har stået i spidsen for.
I alt er der blevet indsam-let 120.000 kroner, der i går blev ligeligt fordelt til børne-kræftafdelingerne på hen-holdsvis Skejby, Rigshospi-talet og Odense og Aalborg Sygehus.

300 kr. fra taxachauffør
I Aalborg sneg beløbet sig yderligere 300 kroner op, da den taxachauffør, der frag-tede Bubber til sygehuset fra lufthavnen, valgte at lægge kørselsbeløbet oveni puljen, 

da han hørte om baggrun-den for besøget.
På børneafdelingen bety-der beløbet, at et populært madprojekt kan fortsætte. Et projekt, hvor flere kokke de seneste måneder været forbi én gang om ugen for at lave mad med børnene, der mi-ster appetitten på grund af kemobehandlingerne.Ved at bryde de gængse madrammer - for eksempel ved at tillade at maden bli-ver lavet, mens man stadig ligger i sengen, og at choko-ladeknapper og Nutella sag-tens kan komme på pizzaen - er det lykkes for kokkene at få børnene til at spise lidt ekstra.

 - Det har vist sig at være rigtig godt for børnene. Hyg-gen omkring det, og det at de er sammen med deres forældre, giver den glæde, der gør, at de vil være med til at spise, fortæller Maria 

Teln, der er forløbskoordina-tor på Aalborg Sygehus.
Hvem er Bubber?
Selvom en hel generation er vokset op med både Bubbers Badekar og Snurre Snups Søndagsklub, og flere læger og sygeplejersker torsdag også lagde deres vej forbi af-delingen under besøget, var det langt fra alle børnene i den nye generation, der vid-ste, hvem dagens gæst var. Da en pige alligevel nikke-de genkendende til Bubber, måtte han dog også lige sik-re sig.

- Nu har du vel ikke set alle programmerne? Spurgte han med et smil og hentyde-de vist dermed til de mindre børnevenlige programmer, serien ”Danmark ifølge Bub-ber” også har budt på. Efter besøget på Aalborg Sygehus gik turen videre til de tre andre storbyer.

Bubber 
sikrer  
hospitalets 
chokolade-
pizza
GAVE: I går kunne Bubber overrække 30.300 kroner til børnekræftafdelin-gen på Aalborg Sygehus, hvor beløbet nu skal gå til et lidt anderledes mad-projekt
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Tag på aftenkursus hos os, og lad vores dygtige faglærere smitte dig med køkkenbegejstring 
og madglæde! Vi giver dig chancen for at udforske nye og spændende områder af det 
gastronomiske univers. Kurserne er åbne for alle, der ønsker at få en gastronomisk oplevelse, og det kræver intet 
forudgående kendskab at deltage. Alle priser er inklusive råvareforbrug og andre materialer.
Du kan se alle vores kurser på www.foodcollege.dk/efteruddannelse (Aftenkurser).
Vi glæder os til at inspirere dig!

Rørdalsvej 10 | 9000 Aalborg | www.foodcollege.dk | Telefon 7250 5300

TILMELDING
Du tilmelder dig kurserne på vores hjemmeside www.foodcollege.dk/efteruddannelse 
(Aftenkurser) eller ved at ringe til Helene Blaschke på tlf. 7250 5266. På hjemmesiden kan 
du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så du altid er opdateret om nye kurser og aktiviteter.  

BRUNCH – ÅRET RUNDT SPÆNDENDE OG ANDERLEDES Den 24. januar kl. 17-21 pris kr. 500 
SUSHI – EN INTRODUKTION TIL DET JAPANSKE KØKKENDen 6.-7. marts eller 16.-17 april, to aftener kl. 17.30-21.00 pris kr. 825

TAPAS – EN EKSKLUSIV TALLERKEN-ANRETNING FOR DINE GÆSTER Den 7. februar kl. 17.30-21 pris kr. 500
TOUR DE FRANCE VIA ALSACEDen 29. februar kl. 17-21 pris kr. 570

LÆKRE DESSERTER
Den 27. februar kl. 17.30-21.30pris kr. 510

TØRKAGER MED SMAG OG KANT Den 1. februar kl. 17.30-21.30 pris kr. 500
FLOT OG INDBYDENDE ANRETNINGDen 8. marts kl. 18-21 pris kr. 450
… og mange fl ere kurser!Se dem på vores hjemmeside eller send en mail til bekr@foodcollege.dk for at bestille et katalog (skriv ”aftenkatalog” i emnefeltet).

TRÆNGER DU TIL NY GEJST OG GLÆDE I KØKKENET?

Forløbskoordinator Maria Teln får overrakt de 30.300 kroner af Bubber.

Pouline på 9 år (midt) og Amalie på 5 år fik sig en snak med Bubber hen over brunkage-bagningen.

 » Hyggen omkring det, og det at de er sammen med deres forældre, giver den glæde, der gør, at de vil være med til at spise.MARIA TELN, forløbskoordinator, Aalborg Sygehus
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Sygeplejerske: ”Vi skal finde en ny dato til at 
skylle kateter og tage blodprøve ....”

Forælder: ”Vi bliver nødt til at have en torsdag - 
så vi kan deltage i at lave mad”

Personale: ”Jubii - det er torsdag - Kim og Sanne 
kommer og laver mad”
 

I lange perioder af et behandlingsforløb er mad 
- og det at spise - ofte et meget stort problem for 
børnene.
Medicinen har stor indflydelse på appetitten. Bør-
nene kan i længere tid fuldstændig miste lysten til 
at spise. Det medfører belastende bivirkninger så 
som sår i munden, og det påvirker smagsløgene, 
så alt, hvad der kommer i munden, smager af 
metal. I det tilfælde må børnene nurses og aner-
kendes 100 % – også når det gælder ernæring. 
I perioder er det den omvendte virkelighed, hvor 
patienten kan spise ekstreme mængder mad og 
oftest meget ensidigt.

Jeg oplever, at det er en stor opgave for foræl-
drene at rumme denne situation. Ethvert positivt 
tiltag, der kan afhjælpe problematikken, er således 
yderst velkommen. Derfor er det en meget stor 
glæde at opleve den interesse og entusiasme, 
som både store og små deltagere udviser i San-
sekøkkenet. På alle måder er konceptet topmo-
tiverende for at skabe en stemning omkring god 
mad, som er med til at kroppen kan restituere, 
vokse og trives.  

Jeg oplever, at Sansekøkkent har skabt en la-
vine af fantastiske oplevelser for hele afdelingen. 
Børnene deltager selv på dage, hvor de har det 
meget dårlig og ikke føler, at de kan overskue at 

gå i køkkenet. Men når de hører sansecoachene 
fra oplevelsesvirksomheden Unisans, trodser de 
alskens belastninger og melder sig på banen. 
Teenagerpatienterne, som ellers foretrækker at 
være for sig selv, kommer også i køkkenet og 
deltager i hjertelig atmosfære med både de små 
og forældrene.
Vi hører at familierne gennem projektet inspire-
res til også hjemme at skabe mere miljø omkring 
madlavning.  
På afdelingen har vi også oplevet forældre tage 
initiativ til at lave mad – nu hvor der er skabt rum 
for det. Atmosfæren giver altså motivation for selv 
at lave mad mens familierne er indlagt – og det er 
netop et af de ønskede mål.

Jeg tror på, at når vi skaber et måltid i ”kærlighed”, 
så næres vi både fysisk og psykisk, når vi spiser 
det. At spise i en hjertelig atmosfære sammen 
med mennesker, vi holder af, giver kroppen opti-
male muligheder for at optage den næring, som 
måltidet indeholder.  

Projektet er ikke alene unikt kost- og ernærings-
mæssigt men absolut også på det sociale plan. En 
meget stor del at succesen, mener jeg også kan 
tilskrives Unisans store personlige engagement, 
som vi naturligvis er dybt taknemmelige for.  

Fie Højer
Pædagog, Aalborg Sygehus 2012

Pædagogens KLUMME
En ”jubelbombe” er faldet.... Sansekøkkenet på 303B
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Rummets og arkitekturens betydning
Mange syghuse er i dag indrettet på en 
sådan måde at rummene udstråler syg-
dom, klinisk miljø og hospital. Her er ikke 
tænkt på børnevenlig indretning i form 
af farver og motiver - det er en arbejds-
plads for plejepersonalet. 

Familierne til et kræftsygt barn bebor 
ofte hospitalets sygestuer i lange pe-
rioder, og nogle familier indlægges ofte 
flere gange om året. Familiernes sam-
lede hospitalsoplevelse har stor indfly-
delse på, hvad der opleves som støtte 
og hjælp, og hvad der ikke gør.

Stemning udspringer af arkitekturen
Hospitalsmiljøet og selve arkitekturen ef-
terlader indtryk hos familierne og påvirker 
familiernes velvære og helbred. Miljø kan 
virke afstressende eller stressende; miljø 
kan aflaste eller belaste; miljø kan stimu-
lere håb og forventning eller blokere og 
fremme depressive og sorgfyldte tanker.
Når køkkenet f.eks. ikke har et vindue, 
der bringer dagslys ind i rummet, og når 
alle materialer i køkkenet er hvide og 
grå, og når neonlys oplyser rummet, er 
hospitalsmiljøet og dets arkitektur ikke 
styrkende for det psykosociale helbred. 
Det er ikke i køkkenet, at man fejrer fød-
selsdag eller kaster sig ud i at lære andre 
forældre at kende under indlæggelsen. 
Køkkenet bliver et ’ikkested’. 

Rum skaber følelser
Rum skaber følelser, og følelser skaber 
helbred. Følelsesmæssige stemninger 
kan således blokere for konstruktive 
behandlingsforløb. Hospitalsmiljøets 
indvirkning på langtidsindlagte børn og 
deres familier er derfor i den grad be-

stemt af rumlige forhold. Pladsmangel 
på hospital, rummenes størrelse og be-
skaffenhed, lysindfaldet og stemningen 
strukturer påvirker familiernes oplevelse 
af indlæggelse. 

Kroppen møder institutionen
Man forholder sig ikke neutralt til hospi-
talsmiljøet i en indlæggelsesperiode, der 
varer flere måneder; det er menneskeligt 
umuligt. Patientens psykiske velvære 
afhænger af omverdenen og dens be-
skaffenhed. Kroppens møde med insti-
tutionen har mening og er meningsska-
bende, specielt for familier i kriser med 
længerevarende indlæggelsesforløb.

Kroppen er sansende. Når en familie 
er indlagt sanses hospitalsarkitekturen 
helt ind under huden. Vi ser med vores 
øjne, vi hører med vores ører, vi lugter 
med næsen, smager på hospitalsmaden 
med tungen. Kroppens møde med “det 
kliniske hospitalsvæsen” i form af bl.a. 
hvidkitlede professionsgrupper, neon-
rør, ”bip-lyde” og metalliske overflader 
er oplevelser, som sanses. De samlede 
kropslige sansninger erfares og skaber 
hukommelsesspor i erindringen - nogle 
positive og nogle negative. Kroppens 
møde med hospitalsarkitekturen inde-
holder derfor enorme følelsesmæssige 
dimensioner, som bør tillægges stor 
betydning og handling. Det er en væ-
sentligt del af projektets arkitektoniske 
udfordring.

Hospitalet - arbejdsplads og bolig for 
familier
Hospitalets fysiske rammer og det miljø, 
der skabes i rammerne, har ligeledes 
stor betydning for familierne, fordi deres 
hverdagsliv bliver en del af hospitals-
miljøet. Der er således tale om, at fami-
lierne skal integrere deres privatliv og 
familieliv på hospitalerne. 
Men hospitalet er samtidig en arbejds-
plads, og det skal det blive ved med at 
være. Men det er også vigtigt, at det er 
et hjem for familierne i den periode, det 
syge barn er indlagt. Et hjem er et sted, 
hvor der er tryghed og ro. 

Forholdet mellem arbejdspladsen og 
familiens indlæggelsesareal er derfor et 
stort dilemma. Spørgsmålet er, om ar-
bejdspladsen kan integrere og indeholde 
familiære hverdagslivsrum og –områder 
uden at miste sin behandlingsidentitet? 
Arbejdspladsen mødes med patientarea-
let i samtlige rum og lokaliteter. Hospi-
talet er en arbejdsplads, hvor persona-
let skal kunne handle med materialer, 
genstande og udstyr, der benyttes i en 
arbejdssammenhæng, som ofte handler 
om at redde liv. Det konflikter med hospi-
talet som ”hjem” for patienter og pårø-
rende i et sygdomsforløb.

Den arkitektoniske udfordring er såle-
des, at imødekomme alle behov. 
Familierne har nogle særlige behov, der 
er nødvendige at tage hensyn til, fordi 
de ikke er på arbejde - de kan ikke gå 
hjem efter en endt arbejdsdag, ligesom 
hospitalets personale kan.

Et afstressende og afslappende og 
familievenligt hospitalsmiljø
Det er vigtigt, at det fysiske hospitals-
miljø tager hånd om familierne som en 
helhed, og det er vigtigt, at det fysiske 
hospitalsmiljø virker afstressende og 
afslappende, og at det støtter op om 
familiernes ressourcer: Miljøet kan være 
med til at integrere de alsidige behov, 
som familier har i en krisesituation. Mil-
jøet skal ikke i sig selv skabe kriser og 
yderligere behandlingsbehov som f.eks. 
depression og stress. Det er ikke til gavn 
for behandlingen af barnet, hverken på 
kort eller på lang sigt.
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Det fysiske hospitalsmiljø udtrykker historisk 
og kulturelt set sin behandlingsidentitet, og 
sundhedsvæsenets værdier gennem rumlig-
hed, genstande og stemninger, der fortæller 
historier om den kliniske arbejdsdag. Farver 
ekskluderes ofte. I den vestlige kultur er 
hospitalsmiljøet forbundet med den (rene) 
hvide farve - hvide kitler, hvide træsko, 
hvide vægge og hvide senge - og metalliske 
(rene) overfl ader, hvor hygiejneperspektivet 
gennemsyrer miljøet. 

I det senmoderne samfund, som er præget 
af en veludviklet teknologisk kunnen, ser det 
ud som om basale behov nedprioriteres el-
ler helt glemmes. Vi har i dag udviklet tekno-
logier, som giver mulighed for at behandle 
de komplekse sygdomme, som man tidli-
gere døde af. Men plejen er samtidig trådt 
i baggrunden. Man tænker ikke hele vejen 
rundt, dvs. i at hele familien skal kunne rum-
mes under barnets indlæggelsesforløb. Ple-
jen og omsorgen er stadigvæk organiseret jen og omsorgen er stadigvæk organiseret 
ud fra fabrikkens ideologi, uden servicering 
af det enkelte individ. 

Det er ikke menneskeligt at udsætte fami-
lierne for de vilkår, som vi møder. Der er 
derfor nødvendigt at integrere behov og få 
skabt en balance mellem hospitalsmiljøet 
og de veludviklede behandlingsteknologier. 
Lokalerne er bygget i en tid, hvor børn blev 
indlagt uden deres forældre.

Hospitalsmiljøet fremtræder utidssvarende, 
fordi hospitalets rammer ikke har udviklet 
sig parallelt med den medicinske teknologi. 
Når teknologien udvikles rent medicinsk, må 
miljøet tilsvarende udvikles for de familier, 
som modtager de moderne behandlingsfor-
mer. 

Skab plads til et fælles måltidSkab plads til et fælles måltid
Familierne bør gives mulighed for at spise 
som en samlet enhed. Det er stressende 
for familierne, når de ikke kan spise i fæl-
lesskab. Familien er en helhed af far, mor 
og søskende. I en indlæggelsesperiode, der 
kan tage fl ere måneder, skaber det ustabi-
litet i familien, hvis de ikke kan samles om 
maden.

Familierne har brug for plads til at indtage 
et socialt og godt måltid, samt mulighed for 
at opretholde et socialt netværk, hvor der er 
plads til at få besøg af ex. bedsteforældre.
Det er vigtigt at pointere, at nogle familier 
er indlagt i meget lange perioder, helt op til 
fl ere måneder og halve år.

Mange forældre giver udtryk for, at det er 
frustrerende ikke at spise i fællesskab. Et 
helt almindeligt måltid kan foregå ved, at 
barnet spiser på sengestuen, mor spiser se-
nere en håndmad i køkkenet, og far ankom-
mer for sent til at købe mad i kantinen, fordi 
den er lukket.
Hvis familien er samlet på hospitalet kan far 
og eventuelle søskende indkøbe mad som 
de bringer med op på hospitalsafsnittet. 
Men det er ikke sikkert, at familien kan spise 
sammen, da køkkenet/ spisestuen måske 
allerede er optaget af andre familier, der 
måske har besøg.

Rummets og arkitekturens betydning forsat ...

Lær af Ronald McDonald Huset 

Rigshospitalet har fået Ronald McDonald Hus, som fungerer som 
et patienthotel for familier til indlagte børn på Rigshospitalet. Ro-
nald McDonald Hus har 12 familieværelser, som skal dække hele 
hospitalet.
Ronald McDonald Hus beskrives af familierne som en succes. Hu-
set ligger i umiddelbar nærhed af sygehuset, men er ikke designet 
som et sygehus. Arkitekturen, møblerne, kunsten på væggene og 
fælleskøkkenet er indrettet som i en familiebolig, og dette erfares 
som ideelt. Huset opleves som afstressende, fordi der er en rum-
melighed og der er ikke pladsmangel, f.eks. heller ikke i køkkenet.
Ronald McDonald Hus fremstår som et mønstereksempel, også 
hvad angår socialitetsregimet. Huset har opholdsstuer og besøgs-
rum, hvor familierne kan samles, og hvor der ikke er et klinisk miljø: 
Her er  stemning, farver og sofaer til at sætte sig i. Huset har f.eks. 
også et rum, som familierne kan leje, hvis de vil holde barnedåb 
og invitere gæster til spisning. Fælleskøkkenet i Ronald McDonald 
Hus er stort og rummeligt, og det tilstødende spiseområde er ind-
bydende, med højt til loftet, inspirerende kunst og udsigt til Rigsho-
spitalets nye grønne have. Stedet har formået at skabe en atmo-
sfære, som familierne holder af, og som får dem til at slappe af. Det 
fysiske miljø i huset åbner for de sociale relationer, samtidig med at 
huset giver mulighed for at sidde i fred og ro, hvis man ønsker det.
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Unisans er en oplevelsesvirksomhed 
der har det hele menneske som om-
drejningspunkt. I al vores virke sætter 
vi mennesket i centrum og nærer stor 
respekt for den enkeltes individualitet. 
Vi har gennem vores værdier; sanse-
fuldhed, tillid, autenticitet og bevidst-
hed skabt et sundt fundament, som 
eksisterer i alt, hvad vi tænker, siger 
og gør.

Unisans består af en række selv-
stændige virksomheder, der styrker 
hinanden via komplementære inno-
vations- og samarbejdskompetencer. 
For Unisans handler innovation om 
mere end en ny idé, der omsættes til 
et produkt eller en ydelse. Vi vægter 
intentionen bag idéen højt og er be-
vidste om, hvorfor vi ønsker at være 
innovative og at idéen integreres fuldt 
ud i alle led. Først i dét øjeblik er der 
tale om innovation. 

Unisans har været så privilegerede 
at have gjort en forskel ved at intro-
ducere Edutainment (edu for læring, 
tainment for oplevelse) gennem:
        
•	Eventyrkøkkenet	
på Skejby Sygehus 2006/2007
Arbejdet i ”Eventyrkøkkenet” har de 
menneskelige sanser som omdrej-
ningspunkt. Derfor sigter alle aktivite-
terne på at stimulere børnenes sanser 
direkte. 

•	Madværkstedet
i børnehaver, skoler og fritids-
ordninger.
I køkkenet kobles de sociale færdig-
heder med de faglige og de person-
lige. Køkkenet kan for børn i alle aldre 
(også de voksne) være en lære- og 
legeplads på én og samme tid. Der 
skal hakkes, snakkes, snuses, mortes, 
nydes og smages til. Der skal plan-
lægges, disponeres og handles. Der 
skal præsenteres, samarbejdes og 
serviceres. Der skal flyttes grænser og 
andres sættes.
 
•	Rollemodellen	ved	måltidet
for dagplejemødre.
At give dagplejerne indsigt i forskellige 
persontyper allerede i småbørnsalde-
ren. At gøre dagplejerne bedre til at 
kommunikere med hinanden, forældre 
og børn. At give dagplejerne et feed-
back-værktøj, som de kan arbejde ved 
det daglige måltid.
 
•	Sansekøkkenet
På Aalborg Sygehus 2011/2012
Se S for Sansekøkkenet 

Samarbejdspartner 

”Hvis det stod til mig, gjorde vi ”Eventyrkøkkenet” til fast inventar på vores afdelinger. 
Der er tale om et projekt, der på en helt anderledes måde formår at skabe kontakt og 
nærvær både børnene imellem og ikke mindst mellem børn og forældre i en situation, 
der for mange kan være tabubelagt. Vores egne budgetter er i forvejen så pressede, 
at vi ikke kan finansiere ”Eventyrkøkkenet”, hvor end vi gerne ville. Derfor håber vi 
virkeligt, at virksomhederne vil bakke op om projektet”.

Inge Pia Christensen,
Oversygeplejerske (A) 
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Sansehospitalet
Bogen SANSERNES HOSPITAL, udgivet 
i 2007 i forbindelse med Rigshospitalet 
250-års jubilæum, handler om sanserne 
og betydning af positive sanseindtryk på 
et hospital. Indledningsvis stiller forfatterne 
spørgsmålet om  sanserne og patienternes 
oplevelse har betydning for helbredelsen? 
De svarer selv et entydigt JA! Bogen doku-
menterer, at stimulerende omgivelser fører til 
bedre helbredelse, uden at det koster andet 
end at skabe de rigtige omgivelser for pa-
tienterne. Sansernes hospital har til formål at 
ville ændre patientforløbet i hhv. en speciali-
seret del og en almen del og med tværfaglig 
visitation og diagnostik.
Sansningens mirakel har forfatterne benævnt 
i del 3, hvor de kommer omkring emner 
som stress, støj, lys og musik som medicin. 
Denne del i bogen afrundes med en samlet 
konklusion, hvor de skriver følgende: Vi har i 
dag evidens for, at en række sansepåvirknin-
ger  har meget stor betydning for helbredel-
sen, for styrkelsen af ” den indre læge”. Vi er 
samtidig ved at nå til klarhed over de fysiolo-
giske og hormontale forklaringer herpå. Især 
spiller det vedvarende ”stresskredsløb (som 
beskrives i bogen) en hovedrolle i det kompli-
cerede samspil imellem de forskellige dele af 
hjernen og kroppens immunsystem.
Sluttelig opfordrer de til at et hospital skal i 
hele sin udformning understøtte den indre 
læge, tale til sanserne og til det som med et 
gammelt ord kaldes for skønhedssansen. ”Vi 
må genopdage de gamles viden og kombi-
nere den med vores evidensbaserede meto-
der”.
 
Oplev også bogens del 4 omhandlende rum-
mets og kunstens metafysik; herunder ople-
velsespyramiden og evidensbaseret design.
 

En person med sansende præference er 
specifi	k,	praktisk,	præcis	og	nutidsorienteret.	

Aristoteles (384-322 f.Kr.) var den første til at 
opstille en defi nition af vores sanser. Denne defi -
nition omfatter de sanser, som i dag kaldes de 
fem traditionelle sanser: følesansen, lugtesansen, 
synssansen, høresansen og smagssansen.

Sanselighed er uløseligt forbundet med 
bevidsthed. Bevidsthed er den modsatte 
tilstand af bevidstløshed; den tilstand, 
vi som moderne mennesker er kommet 
til at kende så godt. En tilstand, der er 
kendetegnet ved et fravær . . . af nærvær 
og tilstedevær.

Bevidsthed er den aktive stillingtagen til 
om man som menneske vil opleve ver-
den klarere, kraftigere, mere farverig, 
smukkere, grimmere, mere grusom 
og skønnere, end når man bevidstløst 
bevæger sig rundt i, hvad vi alle tror er et 
velkendt og gennemprøvet liv. 

Det er overraskende hver gang at 
mærke, hvordan verden har det med at 
vise sig klarere og mere intenst for os, 
når blot vi giver øjeblikket vores fulde 
opmærksomhed. 

Og nærvær er et valg, du træffer aktivt.

Sansernes univers

Vestlig fi losofi  har traditionelt 
forkastet smags-, lugte- og 
følesans med henvisning til, 
at de er animalske og derfor 
ikke så fi ne som syns- og 
høresansen. I stedet er de 
blevet degraderet til blot at 
kunne repræsentere be-
hagelige eller ubehagelige 
oplevelser.
 
Centralt i forbeholdet mod de 
tre lave sanser ligger be-
grebet synæstesi. Ordet er 
græsk og består af syn, der 
betyder 'med' og æstesi, der 
betyder fornemmelse eller 
følelse. I en neurologisk be-
tydning beskriver synæstesi, 
hvorledes et sanseapparat 
eller en kognitiv proces fører 
til en anden automatisk og 
ufrivillig sanseoplevelse eller 
kognitiv proces. 

Det åbner op for en interes-
sant sanseproblematik, hvor 
vi på den ene side fi nder, at 

berørings-, smags- og lugtin-
dtryk ikke blive frembragt fuld-
stændigt frivilligt og ved egen 
kraft. På den anden side sid-
der taktile og olfaktive minder 
i os længe. Ja, nogle san-
seindtryk bliver ved os hele 
livet. Vi kan ikke ihukomme 
os duften af en bestemt slags 
parfume men må forlade os 
på eksterne input for at gen-
skabe den duft, vi forsøger at 
huske. Samtidigt kan duften 
af netop den parfume vække 
de stærkeste minder i os.

Man har ment, at netop de 
tre sansers synæstetiske 
karakter gør det overorden-
tligt svært at udforme en 
æstetisk diskurs, hvor de tre 
sanser behandles. På grund 
af synæstesien, der ubevidst 
blander vores fysiske sanser 
med ubevidste mentale på-
virkninger, og de tre sansers 
tætte forbundenhed, omtales 
de af og til som en oral sans.

Synæstesi er hemmeligheden
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Sansekøkkenet
–medskabelse, leg og nærvær

”Vi håber at vi gennem de forskellige tiltag på børneafdelingen har skabt øje-
blikke, der stimulerer og vækker de langtidsindlagte børns appetit og lyst til at 
spise.

Det overordnende formål med Sansekøkkenet er at støtte og styrke helbredel-
sesprocessen for børn, der er indlagt i længere perioder. Sansekøkkenet skal 
derfor være med til at øge børnenes glæde og livskvalitet og i sidste ende - 
forhåbentligt - være medvirkende til at børnene har færre indlæggelsesdage.”

Responsen fra afdelingens personale, evalueringer fra forældre samt ikke 
mindst den umiddelbare og spontane reaktion fra børnene vidner om, at ind-
satsen har haft den ønskede virkning. 

Sansekøkkenets overordnede mål er at støtte og styrke helbredelsesproces-
sen for indlagte børn. Vi ønsker at stimulere og vække børnenes appetit og 
lyst til at spise. Sansekøkkenet er med til at øge børnenes glæde og livskva-
litet og i sidste ende - forhåbentligt - medvirkende til, at børnene har færre 
indlæggelsesdage. Vi ønsker at skabe øjeblikke, nærvær, tryghed, samvær 
og fællesskab. Vi ønsker at give børnene rum til for en stund at glemme syg-
dom og behandling. I Sansekøkkenet er maden midlet til at opnå disse mål.

Vi oplever, at børn, der er for dårlige til at komme ud af sengen, alligevel rej-
ser sig for at komme med i dagens aktiviteter, og at børn med meget kval-
me, som ikke selv spiser, alligevel deltager i køkkenet. Sansekøkkenet er et 
frikvarter for børn og forældre, som sammen har det sjovt, griner og glem-
mer frygt og hverdagens trivialiteter for en stund. Hvis et barn er i isolation, 
rykker vi ind på stuen. Vi laver små skåle med de forskellige ingredienser, 
så barnet kan rulle og trille, ælte og forme og få sin helt egen oplevelse af 
nærvær og fællesskab trods isolationen.  

Ud fra reaktioner fra børn og forældre og personale, er nogle af oplevelser-
ne, vi kan sætte på Sansekøkkenet; 

Forældrekontakt

Appetit

Dialog

Madglæde

Samarbejdsvillighed

Nedbudte barrierer

Styrke

Fællessprog

Fællesskab

Medejerskab

Sanseoplevelser

Samvær

Nærvær

Sansekøkkenet

•  styrke 
•  glæde
•  optimisme
•  fællessprog 
•  fællesskab 

•  medejerskab  
   på aktiviteten 
•  sanseoplevelser
•  samvær
•  nærvær

•  madglæde
•  dialog
•  appetit
•  forældrekontakt

•  samarbejds- 
   villighed  
•  nedbrudte 
   barrierer
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Sanserne i spil
Smags- og lugtesansen er udviklingsmæssigt de 
ældste af vores sanser, og de har bevaret den direk-
te forbindelse til de dele af hjernen, hvor følelserne 
huserer. Det betyder, at smagsoplevelser bundfæl-
der sig i erindringen som ubevidste spor, der knyt-
ter sig meget stærkt til følelsesmæssige oplevelser. 
Netop derfor er særligt optimering af madens duft – 
op til måltidet – og smagens betydning under målti-
det så vigtig en ingrediens for det syge barns lyst til 
at spise. 

Men alle sanserne spiller ind i den totale måltids-
oplevelse, og inddrager man børnene allerede i 
tilberedningsfasen, er chancerne for succes store. 
Kommer børnene med i køkkenet, lærer de bl.a. 
råvarerne at kende i frisk tilstand og kan gnaske 
på dem. De oplever, hvordan grøntsagerne skifter 
smag undervejs, og de kan smage maden til efter 
egen smag.

Sansereceptor
Den molekylære mekanisme, gennem hvilken en 
påvirkning (et stimulus) opfanges og omsættes 
til et elektrisk nervesignal i nervesystemet. Et re-
ceptormolekyle består af en modtageregion og en 
afsenderegion. Modtageregionen er udformet såle-
des, at en bestemt sanseenergi, f.eks. lys, lyd eller 
mekanisk påvirkning, lettere absorberes end andre. 
Herved sikressansespecifi citet, således at synssan-
sen f.eks. let aktiveres af lys og kun vanskeligt af 
tryk og lyd.

Modtageregionens udformning er bestemmende for 
sanseprocessens følsomhed. I sansecellerne i øjets 
nethinde absorberes lys som enkelte fotoner, og i 
næsehulens sanseceller for lugt aktiveres et recep-
tormolekyle ved absorption af et enkelt duftmole-
kyle; i disse tilfælde er følsomheden således den 
fysisk maksimale.

Receptormolekylets afsenderegion bestemmer, i 
hvilket tidsforløb og med hvilken styrke det absor-
berede stimulus omsættes til et nervesignal. Ofte er 
der indskudt en molekylær kaskade mellem absorp-
tion og signalafsendelsen (en ændring i membran-
spændingen i sansecellen); disse mellemtrin kan 
bl.a. bidrage til signalforstærkning.
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Servering og
anretning
– gør den store forskel

Uanset hvilen mad og hvilket måltid, der er tale om fremmes 
indtagelsen og optagelsen af madens anretning og servering. 

Smagsoplevelsen af eksempelvis en protein- og energidrik 
bliver påvirket af den måde, drikken serveres på. En flot ser-
veret drik i klar engangsvinglas med en smule søde eller saltet 
snacks som tilbehør kan fremme appetitten. Målet er at gøre 
mere ud af serveringen og fjerne fokus fra, at proteindrik skal 
indtages som medicin.

En indbydende og flot serveret proteindrik kan være med til at 
gøre smagsoplevelsen af proteindrikke bedre. Dermed vil den 
være lettere at indtage for småtspisende patienter.
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Spisning er en hjørnesten i vores 
eksistens, og der er ingen tvivl om, at 
det at spise og skaffe mad er centralt 
i menneskets evolution. I den vestlige 
verden tænker de fl este af os ikke 
over det, men tilvejebringelse af mad 
har altid været en af livets største 
udfordringer. På samme måde som 
store civilisationer ofte er opstået på 
baggrund af næsten uoverkommelige 
forhindringer. 

Smagssansen vil aldrig stå alene, da 
den altid vil fremstå med indfl ydelse 
fra øvrige sanser. Smagen er en 
multisensorisk oplevelse, der foregår 
i samspil mellem lugtesans, smags-
sans, følesans, synssans og høre-
sans.
Smagsoplevelsen fremstår som et 
samspil mellem den fysiologiske smag 
og den sociologiske, kulturelle smag, 

med indfl ydelse fra vores sanser, der 
er nært knyttet til tidligere oplevelser 
og erfaringer. Dette gør smagsoplevel-
sen til en individuel oplevelse.

Vi er udstyret med omkring 10.000 
smagsløg, der hver er dannet af 50 til 
150 smagsreceptorer og fi ndes på tun-
gen, bagtungen, i ganen og i larynx, 
hvor stemmen dannes. Sidstnævnte 
ved man dog ikke, hvad bruges til. 
Disse smagsløg kan differentiere mel-
lem fem forskellige smage: salt, surt, 
sødt, bittert og umami. Umami er en 
“ny” smag, der blev opdaget i 1908 af 
Kikunae Ikeda fra Tokyos Imperiale 
Universitet. Umami beskriver en kød-
agtig smag, vi typisk fi nder i fødevarer 
med et højt proteinindhold.

Mange tror fejlagtigt, at de forskellige 
smage kun kan smages på bestemte 

steder af tungen. Denne tro stammer 
fra en artikel publiceret i Tyskland i 
1901, men sandheden er, at vores 
smagsløg kan smage alle smage alle 
steder på tungen. Hvad der til gen-
gæld problematiserer smagssansen, 
er, at den kun meget dårligt lader sig 
adskille fra lugtesansen. Uden lugte-
sansen er smagssansen ikke fi ntfølen-
de nok til at skelne mellem ret mange 
forskellige smagstyper. Det kan du 
selv efterprøve ved at holde dig for 
næsen og smage en kop kaffe og en 
kop te. De smager ens, når lugtesan-
sen ikke hjælper til.

Ældre mennesker har desværre også 
ret, når de siger, at maden ikke sma-
ger som i gamle dage. Vores lugte-
sans bliver dårligere med alderen, og 
derfor smager maden ikke så godt 
som i de gode gamle dage. 

Smagssansen
S
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Spiseudfordringer
Når et barn er sygt eller i behandling kan 
dets appetit være ændret. Der kan ofte 
være perioder, hvor barnet har svært ved 
at spise. Det kan skyldes manglende ap-
petit, kvalme, opkast og at maden smager 
anderledes. 

Hvis barnet i længere tid ikke får spist 
tilstrækkeligt, vil det tabe sig, blive træt og 
have mindre modstand overfor infektioner. 
Derfor er det vigtig at være opmærksom 
på, at barnet får så meget som muligt at 
spise i de perioder. 

Børns energibehov
Børn har et højere energibehov i forhold 
til voksne, fordi de har behov for energi 
til vækst og udvikling og fordi de ofte 
bevæger sig mere. I forhold til voksne 
betyder det også, at de skal spise større 
mængder mad i forhold til deres størrelse. 
Selvom syge børn ofte er mere inaktive 
end raske børn har de stadig et højt en-
ergibehov. Ved vægttab eller nogle syg-
domme kan barnet have behov for ekstra 
energi. 
Sygdom og behandling kan også påvirke 
appetitten. Der kan være perioder, hvor 
barnet har svært ved at spise eller modsat 
har en rigtig stor appetit.

Hvad er sund mad, når man er syg?
• Mad der lander i maven
• Energitæt mad, som gør at man kan  
 nøjes med at spise en mindre mængde
• Drikke med energi

Kvalme
• giv små måltider
• giv det mad, som barnet gerne 
  vil have – f.eks. frugt, salte  
 ting, kiks mm.
• prøv eventuelt at tilbyde syrlige 
 drikke som æblejuice, syrlige  
 bolsjer mm. 
• undgå stærkt lugtende og  
 krydret mad

Forstoppelse 
Visse behandlinger kan give 
forstoppelse. For nogle børn kan 
det være gavnligt at få medicin 
for at afhjælpe forstoppelse. 
Hvis et barn er forstoppet, kan 
man prøve følgende:
• giv rigeligt væske
• surmælksprodukter
• madvarer med højt fiberind- 
 hold
Man skal dog være opmærksom 
på, at kost med et højt fiberind-
hold har stor volumen, og det 
kan derfor være svært at spise 
tilstrækkeligt. 

Mundbetændelse
Hvis et barn har mundbetændel-
se eller slimhindeafstødning, kan 
det gøre ondt at spise.
Her kan man prøve følgende:
• server blødt og flydende mad 
• undgå for krydret mad
• giv iskoldt mad, f.eks. is

• skyl gerne munden med vand  
 eller danskvand flere gange  
 om dagen.  
 Kulsyren i danskvand virker  
 desinficerende. 

Prednisonbehandling
Som en del af behandlingen mod 
kræft, indgår der ofte prednison.
Prednison kan give større sult-
fornemmelse, og man har ofte 
lyst til helt bestemte madvarer.
Barnet kan tage på under denne 
behandling, men vil oftest tabe 
sig umiddelbart efter.
Hvis man ønsker at begrænse 
vægtstigningen, kan det anbefa-
les at begrænse kalorieindtaget 
med mættende fødevarer som 
groft brød, grøntsager og frugt.

Sondemad
Under den ofte lange behandling 
kan der komme perioder, hvor 
barnet ikke kan spise nok til at 
holde vægten. Her kan det være 
en mulighed at supplere med 
sondeernæring, samtidig med at 
barnet forsat kan spise og drikke 
det, det har lyst til. 

Gode råd ved forskellige 
spiseudfordringer 
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Det er dokumenteret, at der er en utvetydig 
sammenhæng mellem stress- 
påvirkning og kroppens immunsystem. Selv 
dagligdags akutte stresstilstande hæm-
mer immunsystemet. I relation til patienters 
stresspåvirkning under indlæggelse hæm-
mer både akut og kronisk stress immunfor-
svaret og helbredelsen samt fremmer ud-
viklingen af hospitalsinfektioner, forlænger 
indlæggelsestiden og forværrer en allerede 
bestående kræfttilstand. 

Den nye forskning beviser hvad vi altid har 
vidst; at psyke og soma er snævert forbun-
det. Det essentielle spørgsmål er imidler-
tid om denne viden er i modstrid med det 
kliniske liv på dagens hospitaler? På ingen 
måde, fordi patienternes indre helbredende 
kræfter forstærkes ad lægernes og sygeple-
jerskernes indsats. Forudsætningen for et 
sådant lykkeligt ægteskab mellem den indre 
og ydre læge er imidlertid, at hospitalerne 
påvirker sanseapparatet positivt ved at kul-
tivere og humanisere patienternes sanser. 
(Sansernes hospital, s215-16)

Stress
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Sygehuset som institution 
Et sygehus er et sted, hvor syge men-
nesker bliver undersøgt, behandlet og 
plejet af blandt andre læger og sygeple-
jersker. Man behøver dog ikke at være 
syg for at blive behandlet på et sygehus. 
I moderne tid foregår således de fleste 
fødsler på et sygehus, og i de normale 
tilfælde behøver fødselslægen ikke at 
rekvirere hjælp fra operationsgangen til 
f.eks. kejsersnit.

I tidligere tider var hospital betegnelse for 
en fattiggård/fattighus eller "mild" stiftelse. 
(Man husker måske H.C. Andersens 
fortælling om de gamle koner i Odense 
Hospital i hans barndom). Danmarks æld-
ste sygehus er fra 1755 og ligger i Esbøn-
derup. Et hospital var tidligere et sted til 
indkvartering og pleje af mennesker, der 
led under alderdom, svaghed, sygdom el-
ler lidelser, som gjorde dem uegnede til at 
tage vare på sig selv. Ordet bruges i dag 
synonymt med sygehus. Hospital (latin) 
er egentlig et sted, hvor de, der trænger 
til hjælp, kan optages. 
 
Hvilket tilgang har sygehusverden til  
plejegerningen?
                                                       
Der er igennem de sidste 150 år sket 
store ændringer inden for sygehusverde-
nen. Ny viden og udvikling af teknologier 
har været medvirkende til, at fokus har 
ændret sig. Plejegerningen har haft en 
betydelig rolle i det at hjælpe lidende og 
kan spores helt tilbage til den græske 
oldtid. Vi ser det beskrevet i kristendom-
men i lignelsen om den barmhjertige 
samaritaner, der tager sig af den nødli-
dende ved at pleje dennes sår, sørge for 
husly samt mad og drikke.

Plejegerningen har været en vigtig faktor 
i det at hjælpe syge mennesker videre i 
livet. Men tendensen er vendt, og ple-
jegerningen er kommet til at stå i skyg-
gen af behandling. 
Den politiske dagsorden er, at alle dan-
ske borgere skal sikres behandling. 
Behandling er blevet det primære - en 
politisk garanti, der skal hjælpe de men-
nesker, der rammes af sygdom og som 
får behov for hjælp til at komme sig. 
Sygehusenes hovedfunktion er i dag at 
helbrede sygdom og gøre syge patienter 
raske. Denne hovedfunktion afspejles i 
måden, hvorpå sygehuset organiseres. 
Rutiner, procedurer, bygninger og inven-
tar er alt sammen tilrettelagt efter denne 
kerneydelse. 
Men hvor blev plejen af, og har den mi-
stet sin betydning? Hvad med måltidet? 
Har det lidt samme skæbne? Det er der 
desværre meget, som tyder på. Vi ser, 
det kommer til udtryk, når sundheds-
professionelle omtaler ”maden som en 
del af behandlingen” eller ”maden som 
den bedste medicin”. Mad og måltider er 
blevet en del af behandlingstankegan-
gen på lige for med medicinen. Mad og 
måltider har mistet deres sædvanlige 
betydning til fordel for ernæringsper-
spektivet. Et perspektiv, der tager ud-
gangspunkt i kroppen/lidelsen, og hvor 
behovet for mad og drikke beregnes ud 
fra talværdier. 

Der optræder ofte store skel mellem er-
næringseksperter/sundhedsprofessionel-
le og almindelige menneskers opfattelse 
af ”rigtig” mad. For ernæringseksperter 
kan ”rigtig” mad begrundes ud fra viden 
om, hvilken næringsstoffer fødevarer in-

deholder, og hvordan disse påvirker den 
menneskelige organisme. For alminde-
lige mennesker styres forestillingen om 
”rigtig” mad af normer og kulturelle regler 
for, hvordan mad og måltider bør kombi-
neres og struktureres (Holm, L. 2005).
 
Sociologen Lotte Holm påpeger, at så 
længe patienternes ernæring er udgræn-
set af det, man forstår som sygdomsbe-
handling og helbredelse, vil patienternes 
måltider blive opfattet som perifere i for-
hold til den egentlige kerneydelse (Holm, 
L., 2003).

Men hvordan ser det ud i køkkenerne, 
og med hvilket fokus laves maden?

Mange sygehuskøkkener fungerer som 
centrale køkkener, hvor store mængder 
mad produceres og distribueres ud. Sy-
stemer, logistik, planlægning og lovgiv- 
ning sætter ofte dagsordenen for, hvilken 
mad der er på menuen. Menuerne  

planlægges ud fra standardiserede 
kostformer: normalkost, sygehuskost og 
kost til småt spisende. I anbefalinger for 
institutionskost står der om sygehusko-
sten: Sygehuskost er kendetegnet ved 
at være energitæt og proteinrig og er 
beregnet til patienter med nedsat appe-
tit. Grundlaget for sammensætningen af 
sygehuskost er den traditionelle danske 
kost. Sygehuskost tilgodeser derfor også 
de patienter, der vil have svært ved at 
omstille sig til nyere kostanbefalinger 
som i normalkosten. (Fødevarestyrelsen 
2009)

Patienterne garanteres mad, der lever 
op til de lovgivningsmæssige krav, hvor 
hygiejne og næringsindhold følger for-
skrifterne. Men hvad der ikke garanteres, 
er mad, der både smager og ser godt 
ud. Det kulinariske felt er sparret væk til 
fordel for lovgivning og retningslinjer.
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Madens udseende er ofte det første indtryk, vi får af maden. Synet spiller der-
for en væsentlig rolle for, om vi føler os tiltrukket og bare må smage, eller om 
vi føler os frastødt og ikke ønsker at smage. En talemåde siger, at ”vi spiser 
med øjnene”. Den måde, hvorpå maden præsenterer sig, er altså af afgørende 
betydning for vores spiseoplevelse. 
Synet er normalt en sans, vi som mennesker støtter os tillidsfuldt til, fordi det er 
personligt, pålideligt og praktisk. Vi er ofte i stand til gennem synet at bedøm-
me, om noget smager godt eller ej.  
 
Vores synsindtryk er tæt knyttet til tidligere oplevelser og erfaringer. Ved hjælp 
af synet har vi skabt nogle 
indledende forventninger til maden. Når vi smager på en solgul appelsin, forven-
ter vi en sød og frisk smag og ikke en smag som en sur citron. 
Gennem synet er det muligt at genkalde sig smagen af en bestemt type mad. 
Men synet kan også bedrage
 
Hvis du får serveret en lille marengs top som du forventer ud fra det visuelle 
og dine erfaringer er noget meget sødt – men det i stedet er salt. Så stemmer 
forventningerne negativt overens med smagen man møder, og det bliver en 

skuffende oplevelse. Men omvendt er det også muligt at blive begejstret, når vi 
smager på noget, som har en anden smag end forventet. 

Gennem øjets synssanseceller er vi i stand til at absorbere lysindtryk, som via 
hjernen omdannes til synsindtryk. Synsindtryk gør, at vi kan skelne farverne i 
maden. Farverne er med til at skabe nogle forventninger til måltidet og indehol-
der en symbolsk betydning. 
Variation i farverne gør, at vi spiser mere samt øger muligheden for, at vi spiser 
varieret. 

Farverne appellerer forskelligt til os:
• Hvide råvarer og omgivelser kan opleves som uskyldige og rene
• Brune råvarer og omgivelser kan opleves som ubehagelige
• Blå råvarer og omgivelser kan opleves som uappetitlige
• Rødt og gult signalerer maskulinitet, f.eks. kød og fedtstoffer
• Grønt og hvidt signalerer femininitet, f.eks. salat og fi sk

Synssansen 



Tankesæt bag SANSEPATIENTOLOGI
Tankesættet bag sansepatientologi som et 
overordnede begreb er et nærende sam-
menkog af inspiration og ideer. Samfunds- 
og erhvervstanker krydres med psykologi 
og pædagogik. Filosofien krydres med so-
ciologien og fænomenologien. For at give 
det hele substans slår vi rødder i enkelte 
grundprincipper, som vi har hentet i en far-
verig underskov af værktøjer til rådighed i 
den pulserende udviklingsverden.
 
Sensefullness – læren om sanser
Sensefullness er at være fuldt tilstede i 
netop dette øjeblik. At være til stede med 
alle sanser vågne, i balance med kroppen, 
med sindet fyldt af opmærksomhed på 
det, der sker lige netop nu, uden at be-
dømme det. 

Sensefullness er et meget bredt begreb, 
som kan anvendes både personligt og kol-
lektivt, privat og professionelt. Sensefull-
ness er ansvar, selvindsigt og fuld tilstede-
værelse og det opnås ved at:

• finde ind til kernen og handle med   
 større selvindsigt,  gennemslagskraft og  
 autenticitet 
•  tage kontrol over eget liv, være mindre 
  stresset og mindre styret af omgivelser- 
 nes krav 
•  opnå større frihed, tilfredshed, glæde   
 og effektivitet i dagligdagen 
 
Patientologi – læren om at være patient
 Patientologien har til formål at give en 
mere nuanceret forståelse af patientbegre-
bet og nutidens patientroller. Patientolo-
gien omhandler det, der på engelsk kaldes 
illness, hvilket vil sige at forstå det at være 
syg. Dette kræver viden om, hvordan 

patienten oplever en forandret krop, mær-
ker og tolker sygdommens symptomer, 
hvordan patientens selvopfattelse påvir-
kes, hvordan lidelse gennemleves, hvilken 
betydning håb og livsmod har, og hvordan 
patienten mestrer sin forandring. Ved at 
have fokus på illness-begrebet/patient-
tologien i behandling af syge er det muligt 
at få indsigt i, hvordan det er at blive akut 
syg, men også hvordan det er at leve med 
langvarig eller alvorlig sygdom.  

Der er i de senere år forsket en del med 
udgangspunkt i patientens perspektiv, og 
der er blevet arbejdet med teoriudvikling 
om illness. I bogen patienttologi refereres 
der til tre teoretiske modeller.
 
NLP – læren om ressourcer
(Neuro Lingvistisk Programmering)
NLP er et psykologisk og pædagogisk 
værktøj, der sætter os i stand til at finde 
og bruge de ressourcer, som vi er i besid-
delse af, men ikke anvender. De fleste af 
vore ressourcer og strategier er ubevidste. 
NLP er et værktøj til forandring, personlig 
udvikling, kommunikation og indsigt i men-
neskets subjektive sindsprocesser. 
NLP giver mulighed for:

• at forstå og udvide vor måde at tænke på 
og dermed opleve på. Vi oplever hver især 
hverdagens situationer forskelligt. Gen-
nem NLP lærer du at forstå dig selv og an-
dre mennesker bedre. du lærer at udvide 
dit sanseapparat og får mulighed for at 
ændre din måde at opfatte tingene på. 

• at anskue situationer fra flere synsvink-
ler, og det bliver lettere at nå dine mål. 

• at lære, hvordan du opnår personlige og 
faglige resultater, at få større indflydelse 
på den fremtid, du ønsker dig, at skabe et 
liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsnin-
ger frem for at stivne i fastlåste mønstre, 
at forbedre din kommunikation med andre 
mennesker og derigennem opnå bedre 
relationer.
 
Neuro er vores oplevelser, der bliver be-
handlet, filtreret og bearbejdet i vort nerve-
system (hjernen) gennem vore sanser: 

• visuelt - det, vi ser 
• auditivt - det, vi hører 
• kinæstetisk - det, vi føler 
• olfaktorisk - det, vi lugter 
• gustatorisk - det, vi smager 

Lingvistisk er den sproglige og udtryks-
mæssige del af den måde, vi opfatter 
verden på. Vores oplevelser bliver kodet, 
ordnet og behandlet via sanserne for 
at give mening, og repræsenteres derefter 
i sindet via: Billeder, lyde, kropsfornem-
melser, lugte, smag, ord og disses sam-
mensætning. 

Programmering er den måde, vi anven-
der vores oplevelser - som er bearbejdet, 
ordnet og behandlet i vort nervesystem via 
sanser og sprog - til at kommunikere med 
os selv og andre for at opnå de resultater, 
vi ønsker. 
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”En vigtig forudsætning for, at alle 
aspekter af måltidssituationen kan 
opfyldes er, at der er fokus på det tvær-
faglige samarbejde mellem de elevante 
faggrupper”. 

Tendensen er ofte, at hver gruppe gør 
"som man plejer" og ikke stiller spørgs-
målstegn ved, hvem der gør hvad eller 
hvorfor. Udfordringen kan f.eks. være, at 
plejepersonalet ikke altid føler sig orien-
teret om servering, anretning og intentio-
nerne bag måltidet, og produktionskøkke-
net måske savner at vide, hvordan maden 
bliver præsenteret og serveret.

Når personalet oplever at få større viden, 
nye redskaber, større kendskab til andre 
aktørers muligheder og bedre samarbejds-
oplevelser, kan den indledningsvise skep-
sis over for nye opgaver overkommes. 

Patienten må og skal altid være udgangs-
punktet, hvis antallet af underernærede 
på sygehusene skal reduceres. Det man 

må gøre er at etablere et tværfagligt sam-
arbejde som sammen med patienten skal 
finde frem til, hvad der gavner den enkelte 
bedst. Der er set alt for mange enkeltstå-
ende forsøg på at gøre en indsats, hvor 
effekten udebliver. Dette skyldes, at det at 
spise er en kompleks ting, som involver 
meget mere end blot et enkelt element. 
På Aalborg Sygehus er det blevet påvist, at 
ved fælles indsats er det muligt at gøre en 
forskel.

Projekt ”værtskab og trygge måltidsople-
velser” viste, at det var muligt at øge både 
energiindtag og proteinindtag væsentligt. 

I forbindelse med ernæringsprojektet i 
afdeling 303b er det ved fælles hjælp lyk-
kes at skabe et nyt og fremtidigt forkus på, 
hvordan det tværfagligt er muligt at skabe 
et samarbejde på tværs af faggrupper til 
gavn for det indlagte barn. Områder der 
tidligere er blevet arbejdet med er blevet 
styrket, og nye områder er kommet til.

Tværfaglighed der rykker
– om at skabe personlig og faglig bevidsthed 

TTT
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Udvikling og implementering
Fase 2 í projektet "Appetit, sanser og livs-
glæde" var benævnt udvikling og implemen-
tering. Vigtigt for processen var spørgmålet: 
"hvad kan motivere det syge barn til at spise 
mere"? Spørgsmålet bragte delemner på 
banen som følgende:

• maden/mad i børnehøjde/ønskemad 
• individuelle måltider tilrettelagt ud fra  
 personas 
• rammer for måltidet 
• involvering af børnene og deres forældre/ 
 søskende i måltidet 
• mulighed for at forældre kan lave mad til  
 deres børn 
• familiekøkken 
• fysiske rammer / indretning 
• sociale måltider 
• sanselige måltider/ sansekøkken/  
 måltidsoplevelser 
• pleje og omsorg gennem måltidet

Projektet skulle implementeres og ny kul-
tur på afdelingen omkring måltidet skulle 
iværksættes gennem planlagte aktiviteter 
og event:
 
• udvikling af nyt madkoncept med køkken- 
 personalet 
• ombygning af køkken og evt. spiserum  
• på tur til storkøkkenet 
• Sansekøkken som skulle ose af favorit- 
 mad 
• forældre teamcooking med inspiration i  
 højsæde og forældreomsorg 
• personaleevent med køkken og pleje- 
 personale med videndeling, inspiration og 
 fælles sprog i fokus 
• informationsfolder om mad og måltider
 

...OG DE GJORDE DET!

Det nye måltidskoncept for kræftramte børn på Aalborg Sygehus er pr. februar 2012 indført. 
 
Kendetegn:
Medskabende - det aktive måltid for både børn og forældre, in-dividuelle måltider, variation fra dag til dag, mad i komponenter, genkendelighed, sanselighed, maden må ikke være blandet sammen, duften af mad, små øjeblikke(overraskelser).

 
Maden i praksis:
Rammen for måltidet vil i fremti-den afspejle hjemmet. Det norma-le, det genkendelige og det trygge. Den måde maden ser ud, smager og spises på, skal ligne børnenes måltider, når de er hjemme i videst  muligt omfang. Køkkenfaciliteter etableres således, at måltiderne bliver en integreret del af børnene og deres familiers hverdag, når de er indlagt. Køkkenet udstyres med gør-det-selv produkter og råvarer, som appellerer til medskabende aktivitet og interaktion mellem børn/børn, forældre/børn og foræl-dre/forældre.

 
Morgenmad, mellemmåltider og frokost bliver individuelle målti-der, som man selv tilbereder og finder frem. Aftensmaden er et fælles måltid, hvor alle, der kan, spiser sammen i spiserummet. Af interviews fremgår det, at morgen-mad og frokost kan være svære at planlægge som fællesmåltider. Flere af børnene giver udtryk for, at appetitten bliver bedre op af dagen.
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Det anslås, at omkring en tredjedel af 
indlagte patienter på de danske sygehuse 
er underernærede. En femtedel er i ernæ-
ringsmæssig risiko ved indlæggelsen, og 
kun en fjerdedel af disse får dækket deres 
ernæringsbehov under indlæggelsen.

Flere undersøgelser har vist, at sygdoms-
betinget underernæring og hurtigt vægttab 
under sygdom har en negativ indfl ydelse 
på sygdomsforløb og behandlingsresul-
tater. De psykiske følger er bl.a. træthed, 
apati, svækket hukommelse og depres-
sion. Årsagerne til underernæring på 
sygehuse kan tilskrives både forhold hos 
patienten og sygehuset. Hos patienten er 
den primære årsag appetitløshed. På sy-
gehuse er manglende opmærksomhed på 
ernæringsproblemer i høj grad en medvir-
kende årsag. 

En omfattende amerikansk undersøgelse 
af ca. 800 indlæggelsesforløb har vist, at 

forekomsten af komplicerede indlæggelser 
er ca. tre gange højere blandt underernæ-
rede patienter end blandt ikke-underer-
nærede patienter. Samtidig har en skotsk 
undersøgelse vist, at 75% af de patienter, 
som var underernærede ved indlæggel-
sen, var endnu mere underernærede ved 
udskrivelsen. 

Ud over de menneskelige aspekter rum-
mer problemet også et økonomisk aspekt, 
da det vurderes, at man kan spare mere 
end en milliard kroner om året i det dan-
ske sygehusvæsen ved at interessere sig 
for patienternes ernæring.

Nyere danske undersøgelser har vist, at jo 
længere tid folk er indlagt, jo større vægt-
tab har de. 

Underernæring  

U
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Undersøgelse
 – En undersøgelse af indlagte børns madoplevelser i afd. 303b  – En undersøgelse af indlagte børns madoplevelser i afd. 303b Er du nogen gange lækkersulten når du er på sygehuset? 

 
 
 
 

Ja 

 
 
 
 

Nogle gange 

 
 
 
 

Nej 

Hvad har du haft lyst til? 
Hvad har du haft lyst til? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Har du nogen gange haft lyst til noget at spise uden, at du har 

fået det når du er på sygehuset? 

 
 
 
 

 
Ja 

 
 
 
 

 
Nej 

Hvad? 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Vågner nu nogen gange om natten og er sulten? 

 

 
Ja 

 

Nej 

Hvad har du så lyst til?  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Har du nogen gange haft lyst til noget at spise ude

fået det når du er på sygehuset? 

Ja 

Nej 

Hvad? 

Vågner nu nogen gange om natten og er sulten? 
Ja
Hvad har du så lyst til? 

Mig og min mad 
En undersøgelse af indlagte børns madoplevelser i afdeling 303b 

 
 
 
 
 

Nr  
 

Alder  
Køn  

 
 

 

 
Hvordan har du det i dag? 
 
             
 
 

Jeg er glad 

 
 
 
 

Jeg er hverken glad eller ked af det 

 
 
 
 

Jeg har det ikke så godt 

Hvorfor? 

Hvorfor? 
Hvorfor? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fortæl mig om din livret 
 
 

Hvad er det?  
 
 

 

 
 

Hvordan ser det ud?  
 
 

 

 
 

Hvordan smager det? 
 
 
 

 

 
Hvorfor er det din livret? 

 

 
 

Projektet "Appetit, sanser og livsglæde" ultimo 2011/ primo 
2012 var naturligt inddelt i 2 faser: 

• fase 1 som før-måling og analysefase
• fase 2 som udviklings og implementerings-
 fase - se nærmere under U
 
Fase 1 havde aktiviteter som protokoletablering, fonds-
ansøgninger, studietur, litteraturstudie og der blev afholdt 
interview med de indlagte børn og deres forældre:

"Hvordan oplever børnene og deres forældre maden, mål-
tiderne og lysten til at spise?"

"Hvordan ser det optimale måltid ud i fremtiden?"
 
Derudover blev der gjort observation af måltidet og evalu-
ering af rammerne for måltidet. Disse observationer blev 
udført af såvel sygehusets eget personale som af udefra-
kommende konsulenter/samarbejdspartner på projektet 
Formidling & Helse - Unisans.
 
Af plejepersonalet bleve foretaget retroperspektiv gen-
nemgang af journaler, hvor særlig fokus var på vægtæn-
dringer samt hyppighed for sonde og parenteral ernæring.
 
Viden, barriere og idéer bleve afdækket udfra fokuspunk-
ter som 

"Hvad har indfl ydelse på det syge barns lyst til at spise"

"Hvordan afdækkes individuelle ønsker og behov i hverda-
gen"

"Hvordan skabes grundlag for fastlæggelse af implemen-
teringstiltag samt for udvikling af redskaber, produkter og 
videndeling, der kan fremme den gode måltidsoplevelse"
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Undersøgelse
 – Spørgeskema om mad og måltider for forældre på onkologisk børneafd. 

7. Når du medbringer mad eller andet til dit barn er det så? 
Hjemmelavet mad  ………………□  Færdigkøbt mad, pizza, burgere  □               

Slik/chokolade ……………………□                                        
Drikkevarer ……………………….□ Andre  madvarer …………………□        Hvilke?       

 

Beskriv evt. mere detaljeret hvad du har med: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

8. Hvis der var mulighed for at du selv kunne tilberede mad til dit barn, ville du 

så benytte dig af det? 
Ja □      

Stort set hver dag □    En til flere gange om ugen  □    Sjældnere      □      

 

Nej □ 

 

 

9. Spiser dit barn på de tidspunkter maden tilbydes på hospitalet? 

 
Altid 

Tit/ ofte 
Sjældent Aldrig  

Ved ikke 

Morgenmad kl. 8-9  
 

 
 

 

Frokost kl. 
12.12.30 

 
 

 
 

 

Mellemmåltider  
 

 
 

 

Aftensmad kl. 18-18.30 
 

 
 

 
 

                   
 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

8. Hvis der var mulighed for at du selv kunne tilbe

så benytte dig af det? 
Ja□      

Stort set hver dag□    En til flere gange om ugen  Nej □

9. Spiser dit barn på de tidspunkter maden tilbydes

 
Altid 

Tit/ ofte 
Sjældent Aldrig  

Ved ikke 

Morgenmad kl. 8-9  
 

 
 

 

Frokost kl. 
12.12.30 

 
 

 
 

 

Mellemmåltider  
 

 
 

 

Aftensmad kl. 18-18.30 
 

 
 

 
 

                   

Spørgeskema om mad og måltider for forældre 
på onkologisk børneafdeling 

 

 

 
Nr: _____ 
 
Er du mor: ______   Er du far: ______   Anden pårørende hvem: _____________________ 

 
Er du indlagt sammen med dit barn         Ja  ____ 

Nej  ____ 

 
Anden medindlagt _____  hvem  ___________________ 

 

 

 

 

 

1. Spiser dit barn sygehusets mad? 
 

Altid 
Ofte 

Sjældent Aldrig 
Ved ikke 

Morgenmad  
 

 
 

 

Frokost 
 

 
 

 
 

Mellemmåltider  
 

 
 

 

Aftensmad  
 

 
 

 

  

       

2. Sker det at dit barn vil have noget som sygehuset ikke tilbyder? 

 
1-2 gange/ uge 3-4 gange/ uge 5-7 gange/ uge 

 

Aldrig  
Ved ikke 

Morgen 
 

 
 

 
 

Frokost 
 

 
 

 
 

Mellemmåltider  
 

 
 

 

Aftensmad  
 

 
 

 

 
 

 

    

Processen med interview med børn og for-
ældre blev understøttet af spørgeskemaer. 
Det var en fantastisk og tværfaglig stærk 
oplevelse, der på alle måder og med man-
ge paraleller har skabt grobund for nogle 
konstruktive og implementerbare løsninger 
uden lang inkurbationstid.
 
Tag del i nogle af de tilbagemeldinger inter-
viewene gav:

Pige J 
...er færdigbehandlet og er inde til kontrol. 
Vi møder hende og hendes mor i legerum-
met. Pige J er opereret i hovedet. Pige J 
kastede meget op, hun har fået sonde mad 
i ca. 1 år, men spiste også lidt ved siden af. 
Hun spiste stort set aldrig sygehusmaden. 
"Vi købte ofte mad i gaden, da vores datter 
havde ofte brug for salt og fed smag. Jeg 
føler, at man her på sygehuset har haft styr 
på, at Julie fi k det, hun skulle have". Pige 
J gik tit ned i spisestuen, - hun søgte efter 
duften af mad, men så mistede hun lysten. 
”Jeg syntes maden her bære meget præg 
af stor køkken … industripræget ….. det 
er ikke lokke mad, hverken for Jule eller 
os. Det kunne være rart, hvis man kunne 
anrette det på en anden måde. Maden 
er sådan gammelmands mad – lavet på 
en måde, hvor der ikke er meget energi i. 
Jeg undrer mig f.eks over, at man servere 
skummetmælk i stedet for de fede mælke-
produkter”.

 Pige E, 
6 år, ligger i sin seng og har et drop i 
hånden. Til spørgsmålet om livretter svarer 
hun: ”Ja det har jeg, paneret torsk, ovn-
bagt laks, lasagne, fi skefi let, rå gulerød-

der, fl æskesteg og medisterpølse. Maden 
må ikke være blandet sammen, jeg vil selv 
kunne vælge – det må ikke bare være los-
set på tallerkenen…. hi hi  tak for mad! Jeg 
kan godt lide mad, der smager af lidt, men 
ikke oregano”. Pige E fortæller, at når hun 
er på sygehuset kunne hun godt tænke sig 
at spise, Gulerodssalat uden rosiner, el-
ler rosiner ved siden af. Maden skal ikke 
smage som den gør i dag, den smager af 
pap. Maden skal smage mere af det det 
er. Vi spørger, om  hun kan fortælle, hvad 
pap smager af. Og hun forklarer, at det er, 
når maden både ser kedelig ud og smager 
kedelig. Pige E tror, at hun ville spise mere, 
hvis hendes mor eller far har lavet den 
mad, hun får på sygehuset.
 
Mor til dreng 7 år: 
Jeg ved, at sygeplejerskerne gør alt, hvad 
de kan og de har jo også travlt, men det 
er lidt et problem, at maden står og bliver 
kold, de er godt nok søde til at sige, a, nu 
er der mad, men vi er jo ikke altid klar til 
at spise. Jeg tror, at det er svært at lave 
et madtilbud, der til gode ser alle, de er jo 
så forskellige. – men det bliver godt nok 
trivielt, når man har været her i lang tid. 
Små afbræk i ”trommerumlen” kunne være 
godt. Måske kunne det være en god ide 
med en madmor til at lave mad til børnene, 
så kunne de gå ud i køkkenet og se på og 
være med – lidt mere hjemligt. Vi spørger 
til, hvad hun tænker om et familiekøkken: 
”Det kunne være dejligt – et samlingspunkt 
– et sted, hvor man kunne lave noget sam-
men med sin familie og andre familier.
Det er vigtigt, at den mad, der står, der skal 
på lager, også er det, feks. har jeg lovet 
dreng A, at han kunne få pølsehorn, men 
der var ingen pølsehorn i fryseren. 
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Med sansepatentiologi som fundament for frem-
tidens børnehospital låner Aalborg Sygehus til 
ære for denne drejebog Unisans´s tilskrevne 
værdisæt:
 
Integritet
Det grundlæggende fundament for vores væren 
og virke og det vi vil kendes på, er at have blik for 
virkelighedens mangfoldighed. Med åbne øjne og 
arme vil vi gå ind til ethvert møde med ambition om 
at agere så fagligt præcist og menneskeligt inspire-
rende, at det skaber udvikling. Vi vil skabe bevæ-
gelse. 

Aalborg Sygehus er en organisk virksomhed, hvor 
vi handler, reflekterer og lærer i en stadig proces. 
Vi definerer os som en organisk virksomhed. Vor 
filosofi er, at vi ved at udvise rummelighed, mangfol-
dighed, og medindflydelse vil kunne være med til at 
skabe vækst og integritet hos os selv, i samfundet, 
for patienter, som arbejdsplads, i erhvervslivet og i 
livet som helhed.

Udlevelse af integritet er, at bruge evnen til, at 
handle selvstændigt i overensstemmelse med vær-
dinormer gennem integration af viden, visdom og 
næstekærlighed. Vi tilstræber, at enhver interaktion 
bærer præg af samarbejde gennem tillid.

Tillid
Tillid bygger på respekt. Respekt bygger på bevidst-
hed om, at ethvert menneske besidder styrker og 
begrænsninger. Aalborg Sygehus som organisation 
har til mål at være en rummelig arbejdsplads, hvor 
der er plads til forskellighed, frie tanker og individu-
elle personligheder. Vores position i samfundet er at 
facilitere andre til at føle det samme.
 
En lærende organisation
En lærende organisation er altid i bevægelse. 
Aalborg Sygehus er en lærende organisation. Det 

betyder, at vi er meget bevidste om ikke at tage no-
get for givet. Der findes ingen endegyldige sandhe-
der og ingen rigtige måder at gøre tingene på, når 
patientologien og det individuelle mennesker kan 
tages i ed. Vi bruger hele tiden den interne dialog til 
at vurdere og reflektere over værdien i vores virke 
og ydelser. For kun når vi stiller spørgsmål til vores 
fremgangsmåde og metoder, kan vi være en læ-
rende organisation, der er i udvikling:

• Vi tilstræber, at alle vore ydelser vil være forank-
ret i menneskelig vækst, og det betyder, at vi vil 
møde ethvert menneske med respekt og værdig-
hed.

• Vor grundlæggende holdning er, internt som eks-
ternt, at mennesker med livskvalitet skaber et sam-
fund og familier med livskvalitet. Idéen og grundla-
get for vores arbejde er at sætte fokus på indre og 
ydre barrierer - herunder sygdom, der forhindrer 
livskvalitet og gennem bevidsthed herpå at få skabt 
indsigt således, at kvalitet bliver muligt.

• Vores ide er endvidere at kunne tilføre enhver 
person, som vi er i berøring med, værktøjer til kon-
tinuerligt og selvstændigt at fortsætte den udvikling 
som vi har været medvirkende til at skabe.

• Vi gør en forskel, fordi vi ønsker det, vil og kan 
det.

• Vi udlever næstekærlighed.
 
Vi tilstræber, at værdierne og deres betydning i 
sammenhæng udleves af alle. Det er med til at 
skabe det nødvendige forum af mellemmenneske-
lig tillid, hvilket er en forudsætning for udvikling af 
den menneskelige livskvalitet. Tillid baner vejen 
for helhjertet og integreret interaktion. Tillid skaber 
gensidig respekt:

Værdier og normer
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Værtsskab
Værtskab betyder kunsten at få mennesker til at føle sig velkommen – et ord der både 
siger ”velkommen” og ”lad mig tage hånd om dig”. At blive budt velkommen som indlagt 
på en afdeling er en lille handling med en stor betydning. 
På Aalborg Sygehus har man udarbejdet et idékatalog til, hvad det vil sige at påtage sig 
værtskabsrollen over for en patient, så denne i højere grad føler sig som gæst på sygehu-
set og får en behagelig og tryg oplevelse. Kataloget er et resultat af projekt ”Værtsskab”, 
der er en del af ernæringsprojektet MORE (Mennesker Og Rigtig Ernæring).

I relation til måltidsoplevelsen, opfordres personalet bl.a. til at tage hånd om måltidet ved 
at:

- Spørge ind til ønsker og behov til mad og måltider ved daglige samtaler
- Sige velbekomme, smager det godt, mangler du noget og har du lyst til mere at spise
- Servere og rydde af hos dem, der ikke selv kan
- Hjælpe dem, der har brug for hjælp til at spise
- Sørge for god tid og ro til at spise
- Gøre måltidet til dagens højdepunkt

Som vært bør man respektere og tage højde for den enkelte patients måltidsvaner, behov 
og smagspræferencer. Med en afklaring omkring, hvad patienten plejer at spise, hvornår 
på dagen, hvor og med hvem, skabes de rette forudsætninger for at tilbyde individuel er-
nærings- og måltidsforplejning. Tilbydes måltidet samtidig i hyggelige og hjemlige rammer 
fremmes patientens lyst til at spise, og måltidet gøres til en glædelig ”pause” fra sygdom 
under indlæggelsen.

V
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Kilde: ”Kroppen består af vand og brød – gul-
dkorn og visdomsord om kroppens mysterier” 
– Unni Lindell.

Yndlingscitater af børn
Under tungen sidder smagsløgene. 

Det er en anden slags end dem, 
man bruger til madlavning. 

(Olav Andreas, 6 år)

Når vi mærker en lugt, går 
den gennem næsen, forbi ørerne 

og ned i halsen, hvor vi 
genkender smagen.

 (sander, 7 år)

Kroppen består af vand 
og brød .

(Julian, 5 år)

Musklerne er nogle små balloner, 
som er fyldt med spinat. 

(Lars Jøran, 6 år)

Under	tøjet	har	de	fleste	en	krop.	
Det er bare ikke noget, man går rundt 

og tænker på. 
(Tonette, 5 år)

Hvis kroppen er sulten, kan den ikke 
være glad og tilfreds. Så bliver 

den sur og irriteret.
(Eivind, 9 år)

Kroppen skal have mad for at leve. 
Og det er dyrt. Italiensk salat koster over 

fem kroner kvadratmeteren. 
(vidar, 5 år)

Det er ikke alt, som er lige let at 
fordøje. Ærter, for eksempel, 

de er hårde og smager ikke godt. 
Børn har ikke godt af ærter. Det har 

min krop fortalt mig. 
(Sigmund, 5 år)

Y



Marcel Proust: På sporet af den tabte tid, bind 1

'' . . . Hun sendte bud efter en af de korte og buttede 
kager der kaldes ''små madeleinekager'', og som ser 
ud som om de er bagt i en kammuslings riflede form. 
Og snart førte jeg mekanisk, beklemt over den dy-
stre dag og udsigten til en ligeså trist morgendag, en 
skefuld te, hvori jeg havde opblødt et stykke made-
leinekage, op til munden. Men i samme øjeblik som 
den mundfuld te, blandet med kagekrummer, ramte 
min gane, fór jeg sammen, slået af det usædvanlige, 
der var ved at ske med mig. En vidunderlig lystfølel-
se havde grebet mig, noget helt enestående, og jeg 
havde ingen anelse om dens årsag. Den gjorde på 
stedet livets omskiftelser ligegyldige, dets katastro-
fer harmløse og dets korthed illusorisk, på samme 
måde som man forelsker sig, og den fyldte mig med 
dyrebar substans, eller rettere sagt: Substansen 
var ikke i mig, den var mig. Jeg var holdt op med at 
føle mig middelmådig, begrænset og dødelig. Hvor 
kunne den glæde være kommet fra?
. . . Og pludseligt stod erindringen klart for mig. 
Denne smag var jo smagen af det lille stykke made-
leinekage som min tante Léonie plejede at give mig 
hver søndag morgen i Combray, når jeg kom for at 
sige godmorgen til hende i hendes soveværelse (for 
den dag gik jeg ikke udenfor før vi skulle til messe), 
efter først at have dyppet det i sin te eller lindete.
. . . Og i samme øjeblik som jeg havde genkendt 
smagen af det stykke madeleinekage dyppet i lin-
dete, som min tante plejede at give mig (om end 
jeg ikke vidste hvorfor erindringen om det gjorde 
mig så lykkelig, og måtte udsætte det til langt se-
nere at finde ud af det), dukkede det gamle grå hus 
mod gaden hvor hun havde sit værelse, op som en 
teaterkulisse og føjede sig til den lille bygning der 
vendte ud mod haven, og som var blevet opført 
bagved til mine forældre (det afgrænsede udsnit 

som var det eneste jeg havde genset indtil nu), og 
med huset kom byen, lige fra morgen til aften og i 
al slags vejr, torvet hvor jeg var blevet sendt hen før 
frokost, de gader hvor jeg købte ind, og de veje hvor 
vi gik tur når vejret var godt. Og ligesom i den leg 
hvor japanerne morer sig med at dyppe nogle små 
stykker papir i en porcelænsskål fyldt med vand, 
hvor de papirstumper der indtil da har set nøjagtig 
ens ud, øjeblikkeligt udvider sig, vrider sig, får farve, 
skiller sig ud fra hinanden og bliver til blomster, huse 
og solide og genkendelige mennesker, steg nu også 
alle blomsterne i vores have og i Swanns park og 
åkanderne i Vivonne og de brave folk i landsbyen 
og deres små huse og kirken og hele Combray og 
dens omegn, alt det der får form og fasthed, byen og 
haverne, op af min tekop.''

Historien om Madeleinekagen og lindeteen er et 
berømt stykke fra et af litteraturhistoriens største 
værker. Både i anerkendelse og i fysisk størrelse. 
På over 3200 sider skildrer Marcel Proust det bedre 
franske borgerskab i 1900-tallets Frankrig. 
Historien om Madeleinekagen spiller en central rolle 
for vores tilgang til lugte- smags- og følesansen, der 
i æstetikken og i samfundet har fået karakter af at 
være underordnet de ''fine sanser": Synet og hørel-
sen. 
Prousts historie passer ind i diskussionen omkring 
de lave sanser, fordi den med sin fortælling om en af 
sanserne fremkaldt ufrivillig erindring både er med 
til at stille spørgsmålet, hvorfor vi skal beskæftige os 
med de lave sanser men også svarer på selvsamme 
spørgsmål. For som i Prousts tekst giver den frem-
kaldte erindring os mulighed for at opleve vores ver-
den i et stærkere, mere intenst lys og giver måske 
endda en højere dimension, hvori vi ved refleksion 
kan opnå en højere indsigt. 

Øjeblikket
YØ
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FREMTIDENS FOKUS:

•	 Inddragelse	af	det	enkelte	barn
•	 Inddragelse	af	forældre
•	 Samarbejde	mellem	køkken	og	familierne
•	 Tættere	samarbejde	mellem	plejepersonale	og	køkken
•	 Tættere	samarbejde	mellem	plejepersonale	og	familierne
•	 Samarbejde	mellem	pædagog	og	familierne
•	 Samarbejde	mellem	diætist	og	familierne
•	 Tættere	samarbejde	mellem	diætist,	læge	og	plejepersonale
•	 Samarbejde	mellem	eksterne	madudøvere,	plejepersonale,		
 børn og familier 
•	 Ny	donationspolitik
•	 Større	bevidsthed	på	kostkonsulentens	rolle	i	 
 tværfagligheden
•	 Fortælle	de	gode	historier	meget	HØJERE!

Dette har resulteret i et meget større fokus på, hvordan man 
f.eks i en afdeling for kræftramte børn kan passe maden og 
måltiderne ind på en ny og anderledes måde, med fokus på 
”Hvor lidt skal der til for at gøre en forskel?” For der skal 
ikke meget til.  Det er ikke et spørgsmål om økonomi, men et 
spørgsmål om at tænke anderledes og tværfagligt.

Åbenbaringer  
Å
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