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Et bedre liv gennem mad og
motion i Norden
– hvor langt er vi nået?
Norden har nu siden 2006 haft den nordiske „Handlingsplan for
kost og motion“ (HMM) som et fælles udgangspunkt for at arbejde for en sundere livsstil for alle. I alle de seks år har der været
meget fokus på at håndtere udfordringerne ved manglende fysisk
aktivitet, og på at vores indtag af mad ikke lever op til de anbefalinger, der sikrer et sundt liv og en god hverdag. Behovet for en
bred indsats på området for sundhedsfremme og forebyggelse er
dog stadig meget relevant.
Mål 2011
•

•

•

•

Indtaget af frugt og grønt samt
fuldkornsprodukter skal øges.
Indtaget af fedt, særligt mættet
fedt og transfedt, samt tilsat
sukker skal reduceres. Saltindtaget skal falde eller være uændret – afhængigt af forholdene i
det enkelte land.
Den nuværende udvikling, hvor
en voksende andel af voksne og
børn er fysisk inaktive, er stoppet eller helst vendt.
Stigningen i andelen af overvægtige og svært overvægtige
borgere er stoppet eller i bedste
fald vendt.
De eksisterende forskelle
mellem sociale grupper, hvad
angår usund kost, fysisk
inaktivitet og overvægt er ikke
vokset yderligere eller er blevet
reduceret.

Derudover indeholder handlingsplanen nogle mere vidtrækkende
visioner for 2021.

Siden 2006 er der blevet iværksat
aktiviteter på flere fronter – alt sammen
med henblik på at udnytte potentialet
og høste effekterne af det nordiske
samarbejde. Dette nordiske samarbejde
tager udgangspunkt i de mange nationale tiltag i hvert af de nordiske lande.
Siden den første statusrapport for HMM
blev udarbejdet i 2009, er de initiativer,
der er blevet sat i gang i løbet af årene,
begyndt at udkrystalisere sig i nogle
resultater.
For at vi overhovedet skal kunne få en
ide om, hvorvidt de igangsatte initiativer har nogen virkning, prioriterede
man som noget af det første at bestemme en metode til monitorering af
udviklingen i Norden. I 2011 blev der
efter et grundigt forarbejde foretaget en
nulpunktsmåling. Den næste måling vil
blive foretaget i 2013–14. På baggrund
af denne vil man kunne følge den videre
udvikling, og dermed vil man bedre
kunne bedømme, om opfyldelsen af
målene går i den rigtige retning.

For at arbejdet skal give den optimale
effekt, kræver det et engagement fra
mange parter og sektorer – herunder vil
det i høj grad være hensigtsmæssigt at
gøre brug af offentlig-private partnerskaber. Derfor indeholder statusrapporten også eksempler på en række vellykkede tiltag inden for dette område.
Denne statusrapport vil nu seks år efter, at handlingsplanen blev besluttet,
således give et billede af de vigtigste
aktiviteter i nordisk regi og på nationalt
niveau.
Det ser ud til, at der stadig er lang vej
igen i forhold til at opfylde de mål, der
blev sat for 2011, og de visioner, der er
sat for 2021. Derfor er det også spændende at se, hvilke tiltag der bliver sat i
gang i den kommende tid.
Handlingsplanen for kost og motion:
http://www.norden.org/da/
publikationer/publikationer/2006-746

NNR – Hvad skal vi helst spise?
I 2008 påbegyndte man arbejdet med en ny version af de nordiske næringsstofanbefalinger (NNR) www.nnr5.org, som bliver publiceret i løbet af 2012/2013. Den ny
version vil blandt andet omfatte en gennemgang og en opdatering af blandt andet
typer og mængder af fedt og kulhydrater, levnedsmiddelbaserede anbefalinger
og integrering af fysisk aktivitet. Ernæringsforhold for specifikke målgrupper som
eksempelvis overvægtige, børn, gravide og ammende samt ældre vil blive belyst
særskilt. Endvidere vurderes behovet for at tage hensyn til nye emneområder som
eksempelvis miljøaspekter. Arbejdet vil være åbent og følge de etablerede metoder
for evidensgraduering.

Det konkrete arbejde
Arbejdet med gennemgangen ledes af
en af Nordisk Ministerråd nomineret
projektgruppe, som har hovedansvaret
for arbejdet og for udformningen af
det endelige forslag. Gennemgangen
af udvalgte kapitler og nye områder vil
blive foretaget af udvalgte eksperter
og ekspertgrupper. Vurderingen af den
videnskabelige evidensgrad, studiekvaliteten m.m. foretages i henhold
til fastlagte retningslinjer og kriterier
i etablerede systemer. I forbindelse
med arbejdet vil der blive taget højde
for internationale aktiviteter inden for
området. De videnskabelige grundlag vurderes af andre eksperter via
referentvurderinger. Projektgruppen er
i samråd med projektets styregruppe
og en til projektet knyttet videnskabelig referencegruppe ansvarlig for den
endelige udformning af rekommendationerne og sammensætter et forslag
til den nye version. Forslaget bliver
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præsenteret i forbindelse med den 10.
Nordisk Ernærings Konference i Reykjavik i juni 2012. Efter konferencen vil der
blive gennemført høringsrunder samt
høringer med henblik på at indsamle
synspunkter fra nationale ekspertgrupper, professionelle organisationer,

myndigheder, universiteter, levnedsmiddelbranchen, forbrugerorganisationer m.fl. Projektgruppen udformer
derefter et endeligt forslag, der
sendes til Nordisk Ministerråd med
henblik på formel godkendelse.

Fakta
De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR) har udgjort et vigtigt
grundlag for arbejdet med kost- og
ernæringsspørgsmål i Norden siden
den første version fra 1980. Den
er blevet revideret hvert 8. år, og
udgaven fra 2004 har siden udgivelsen ligget på top 10-listen over
søgte publikationer på Nordisk
Ministerråds sider. Det siger noget
om, hvor udbredt anvendelsen er,

og at NNR har en høj status inden for
forskellige sektorer. En af styrkerne
ved NNR er, at den i et og samme
værk giver en integreret og koncis
sammenstilling af anbefalinger i
forhold til forskellige næringsstoffer
og fysisk aktivitet, betydningen af
forskellige levnedsmiddelgrupper og
måltidsmønstre samt den videnskabelige baggrund for anbefalingerne.
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Nordisk Nøglehul:
nemt at vælge sundere
Formålet med Nøglehullet er at gøre det nemmere for
forbrugerne at vælge sundere mad og at få producenterne til at udvikle sundere fødevarer og reformulere
eksisterende produkter.
Det frivillige mærke er en certificering
af, at produkter inden for 25 specifikke produktgrupper opfylder visse
krav i forhold til salt-, sukker-, fedt- og
fiberindhold. Sverige, Norge og Danmark har udviklet fødevaregrupperne
på baggrund af De Nordiske Næringsstofanbefalinger og arbejder aktivt med
at fremme bevidstheden om og kendskabet til Nøglehullet blandt forbrugere,
forhandlere og fødevareproducenter
samt relevante partnere som forbrugerog handelsorganisationer, grossister,
fødevareeksperter og lokale myndigheder.
Nøglehullet er hurtigt blevet velkendt og
accepteret af befokningen i alle de tre

lande. Der er mere end 2000 mærkede
produkter i Sverige og mindst 1000 produkter i Danmark og Norge. På den 10.
Nordisk Ernærings Konference  vil man
præsentere resultaterne af undersøgelser af forbrugerbevidsthed, -viden og
-adfærd i de tre lande.
Det nordiske samarbejde omkring Nøglehullet har resulteret i en lang række
synergieffekter og aktiviteter inden for
kommunikation og lovgivning, som har
givet indbyggerne et godt kendskab til
mærkningen. Udsigterne for Nøglehullets fremtidige opgaver ser derfor
meget lys ud, og der venter stadig en
lang række interessante udfordringer
forude.

I stedet for Nøglehullet har Finland et hjertesymbol, som allerede nu er blevet uddelt
til mere end 900 fødevarer. Fødevarerne
skal opfylde en række krav i forhold til indhold af fedt (fedttype), salt, sukker, fibre
og kolesterol. Hjertesymbolet kan også
gives til fødevarer inden for catering.

Fakta
Siden 2007 har Norge, Sverige og
Danmark arbejdet sammen om at
lancere og implementere det svenskregistrerede ernæringsmærke
Nøglehullet. Danmark og Norge
lancerede Nøglehullet i juni 2009.

„Motion på recept i Norden
– erfaringer og anbefalinger“
Projektet gennemføres på vegne af „Nordisk netværk for fysisk aktivitet, mad og sundhed“. Et af
målene med projektet er at gøre det mere acceptabelt af ordinere motion – både inden for lægefaget
og på politisk niveau – for at opretholde brugen og
forfine metoderne bag ordinering af motion.

I Danmark, Finland, Norge og Sverige
har man i løbet af det seneste årti
udviklet forskellige modeller til ordinering af motion via sundhedsvæsnet.
Målsætningen er at beskrive disse
forskellige modeller. Ved at opsummere erfaringerne med og analysere
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fordele og ulemper ved de forskellige
modeller kan man komme med anbefalinger vedrørende den fremtidige indsats i
Norden – identificere en nordisk „bedste
praksis“ for skriftlig ordinering af motion
med mulighed for lokal tilpasning. Det er
vigtigt, at både den aktivitet, der ordine3

res, og den støtte, der gives med henblik
på at dække patientens behov, tilpasses
til den enkelte.
Generelt bør sundhedsfagligt personale gøre brug af tiltag i to niveauer til
patienter, som skal øge deres fysiske
aktivitetsniveau for at forebygge eller
helbrede sygdom. Patienterne får hovedsageligt tilbudt motiverende samtaler
med en individuelt tilpasset skriftlig
ordinering af motion, som patienten skal
udføre på egen hånd (daglig aktivitet
og/eller organiseret aktivitet). Patienter, som har brug for mere hjælp til at

komme i gang med motionen, bliver i
første omgang tilbudt at deltage i grupper inden for sundhedsvæsenet. Derefter kan en individuelt tilpasset skriftlig
ordinering gøre det lettere at tage
skridtet fra struktureret motion inden
for sundhedsvæsenet til, at individet er
fysisk aktiv på egen hånd og på langt
sigt. Det kan dog ikke lade sig gøre at
foreslå én enkelt model for ordinering af
motion i Norden, som passer til alle patienter, sundhedsfaglige medarbejdere
og forskellige lokale forhold. Arbejdet
skal derfor tilpasses på baggrund af de
lokale omstændigheder.

Fakta
Det nordiske netværk er baseret på
et samarbejde mellem Helse- og
omsorgsdepartementet i Norge,
Sundhedsstyrelsen i Danmark
og Statens Folkhälsoinstitut i
Sverige. Ud over Danmark, Norge
og Sverige er Finland i dag også
repræsenteret. Netværket modtager økonomisk støtte fra Nordisk
Ministerråd, og netværkets sekretariat er Nordisk Højskole for
folkesundhedsvidenskab (NHV).

10. Nordiske Ernærings
Konference 2012
– Reykjavik, Island
Målet er at afvikle en vellykket „10. Nordiske
Ernærings Konference“ den 3.–5. juni 2012 i Reykjavik.
En af de særlige målsætninger med konferencen er at
skabe bedre forståelse for sammenhængen mellem
mad, kostvaner og sundhed med fokus på de nye
nordiske næringsstofanbefalinger, fødevarebaserede
retningslinjer og ernæringspolitik.
Emnerne på den „Nordiske Ernærings Konference“ 2012 er:
Ernæringsanbefalinger

Fødevarebaseret kostvejledning

Politik og folkesundhedsmæssig
intervention

Fedme i Norden

Systembiologi inden for ernæring

Nordisk mad og sundhed

Ernæring til udsatte grupper

Metodologi ved ernæringsforskning

Det forventes, at cirka 400 personer vil
deltage i konferencen sammen med en
konferencekomite med adskillige ernæringseksperter fra de fem nordiske lande.
Der er blevet indsendt 200 abstrakter i
forbindelse med konferencen.

det NordForsk-støttede NCoE-program
for mad, ernæring og sundhed. Der
vil også være andre præsentationer af
fællesnordiske projekter, fx Nøglehullet. Derudover vil status for Nordisk
Handlingsplan for bedre sundhed og
livskvalitet gennem mad og fysisk
aktivitet også blive præsenteret. Der vil
blive afholdt sessioner om bl.a. fedme
og D-vitamin. Tirsdag morgen den 5. juni
er der planlagt en særlig session om de
nordiske næringsstofanbefalinger 2012.
Endvidere vil der være præsentationer
om fx bæredygtighed og lokal mad, om
fødevare- og ernæringssikkerhed samt
om folkesundhed.

Programmet indeholder en række interessante præsentationer. Konferencen begynder søndag den 3. juni med en række
nordiske projekter i parallelle sessioner,
fx Nordisk Monitorering af kost, fysisk
aktivitet og overvægt. Søndag eftermiddag vil der blive afholdt en session om
Den nordiske kosttradition og sundhed
med præsentationer fra blandt andet
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Den Nordiske Ernærings Konference
opfylder de nordiske landes strategiske principper for fødevare- og
sundhedssektoren. Den fokuserer på
vigtige sundhedsemner, den fremmer
samarbejde mellem industri, forbrugere og myndigheder, den opbygger,
anvender og distribuerer viden og gør
optimal brug af ressourcerne inden for
et prioriteret område. Den er med til
at forberede nordiske forskere til at deltage og gå forrest i internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for
ernæring og fødevarer og dermed øge
deres indflydelse på verdensplan.
Konferencerne har haft stor betydning
for udviklingen af de officielle ernæringsanbefalinger og folkesundheden
for mennesker i alle aldre i de nordiske
lande. Konferencen er tilknyttet de
videnskabelige foreninger inden for
ernæring, som er tilknyttet FENS (Federation of European Nutrition Societies),
som er involveret i IUNS (International
Union of Nutrition Sciences).
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Websiden „Norden Før og Nu“ – nu med nyt
spor om mad og motion
I sommeren 2012 bliver dr.dk/norden udbygget med et
nyt indholdsområde, der sætter fokus på den nordiske
mad og kroppens behov for bevægelse. Ligesom
resten af hjemmesiden henvender materialet sig til
de 10–14-årige, og målet er at sætte sammenhængen
mellem mad, motion og trivsel på dagsordenen.
Ambitionen med det nye tema er at give
børn lyst til at undersøge madkultur og
råvarer i dagligdagen – og få børnene
til at tage stilling til deres egen livsstil
og lære sunde alternativer at kende.
Der arbejdes med en legende tilgang til
stoffet, og der vil være fokus på digitale
aktiviteter som spil, quizzer og apps.
Børnene skal kunne lege sig til læring
snarere end at læse sig til læring.
Produktionsteamet bag hjemmesiden
arbejder med tre temaer, som bliver uddybet i det følgende:
• Nordisk madkultur før og nu
• Fra jord til bord
• Dit valg

Nordisk madkultur før og nu

Fakta
Hjemmesiden www.dr.dk/norden
er et tilbud om webbaseret undervisningsmateriale til alle nordiske
skolebørn. Her kan elever og lærere
få ideer til undervisningen af de
10-14-årige og blive klogere på de
nordiske lande, den fælles historie,
geografien og ikke mindst de
nordiske sprog. Børnene kan gå på
opdagelse i masser af tv-klip, billedserier, korte artikler, tidslinjer,
quizzer og spil. Materialet, som er
frit tilgængeligt for alle, er tilrettelagt af DR med støtte fra Nordisk
Ministerråd og findes på norsk,
svensk, finsk, islandsk og dansk.

Mulige indgange til temaet:
• Materiale om historisk madlavning, fx madens udvikling i
Norden
• Klimaets betydning for kosten (fx
særlige råvarer)
• Teknologiens betydning for madlavningen (farsretter, mos m.m.)
• Indtag af mad og kalorier sammenlignet med aktivitetsniveau
gennem tiderne
Temaet kan fx præsenteres med
tidslinjer, quizzer eller lignende.

•

Fra jord til bord
Nordiske børn skal kende et udvalg
af særlige nordiske råvarer og
betingelserne for dyrkningen af
råvarerne.

Målet er, at nordiske børn skal kende
deres eget lands og den nordiske madkultur og have en forståelse af madkultu- De foreløbige ideer omhandler
rens udvikling i et historisk perspektiv.
blandt andet:

•

Materialet om Fra jord til bord vil
fokusere på øvelser og læring om
„Find råvaren“, og hvordan jordbund
og klimaet giver forskellige dyrkningsmuligheder.
Der bliver eventuelt mulighed for at
samle madvarer fra de forskellige
nordiske lande på et virtuelt kort og
lade eleverne se, hvad der gror naturligt i området. Eleverne kan også
få en opskriftsopgave, hvor de skal
finde de forskellige ingredienser i
de forskellige lande.

Dit valg
Ideen med dette tema er at give børnene en forståelse af, hvordan ernæring og sundhed hænger sammen. Det
er vigtigt, at informationerne bliver
formidlet uden løftede pegefingre, og at
ingen elever skal føle sig peget ud som
forkerte. Temaet vil sætte fokus på at
lære eleverne om selv at træffe et valg af
„livsstil“ og give dem en forståelse at,
at forskellige aktiviteter kræver forskelligt energiindtag.

Dr.dk/norden in Danish
Et bedre liv gennem mad og motion
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•

En ide er „Fyld tanken op“, hvor
man hele tiden træffer valg, som
skal hænge sammen med ens
fysiske aktivitet. Ud fra et foruddefineret kalorieforbrug skal eleven

vælge, hvilke madvarer han/hun
vil spise i forskellige situationer.
Det kan for eksempel være til
eksamen, til skiskydning, som
mellemmåltid, før hårdt fysisk ar-

•

bejde, en søndag eftermiddag foran
fjernsynet, inden fodboldtræning
osv.
Materialet kan udvikles som en app
eller et onlinebaseret spil.

Fokus på tidlig indsats – Globaliserinsinitiativet
for sundhed og velfærd
Globaliseringsinitiativet for sundhed og velfærd
samler på en unik måde interessenterne på tværs af
den nordiske region, sektorerne og fagområderne. I alt
er seks ministerråd involveret i globaliseringsarbejdet:
ministerråd for social- og helsepolitik, uddannelse og
forskning, arbejdsliv, erhvervspolitik, levnedsmidler
og ligestilling. De enkelte sektorer og fagområder
supplerer hinanden og deltager med hver deres
ekspertise i projektarbejdet.

Fakta

Om globaliseringsinitiativet
for sundhed og velfærd:
Verden bliver stadig mere globaliseret. Udviklingen går hurtigere
og skaber store udfordringer for
de nordiske landes konkurrenceevne og velfærdssamfund. Men
udviklingen rummer også store
muligheder, hvis landene formår
at håndtere udfordringerne klogt
og omstille og tilpasse sig i tide.
Takket være en lang tradition for
samarbejde kan de nordiske lande
opnå mere ved at koordinere og
integrere indsatserne end ved at
håndtere udfordringerne alene.
Med dette for øje lancerede de
nordiske statsministre i 2009 Globaliseringsinitiativet. I kraft af et
tættere nordisk samarbejde skulle
landene udvikle effektive løsninger
på udvalgte udfordringer bl.a.
inden for sundhed og velfærd.
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Initiativet er bygget op omkring to
hovedtemaer: „Velfærd – udvidelse og
kompetenceudvikling af arbejdsstyrken
samt inkludering“ og „Sundhed –
fremme en sund og arbejdsdygtig
befolkning samt livskvalitet“.
Syv selvstændige delprojekter er
kategoriseret under de to hovedtemaer.
Initiativet tager udgangspunkt i, at
velfærd og sundhed går hånd i hånd.
En sund befolkning har stor betydning
for at skabe konkurrenceevne og
vækst. Mere information: http://www.
norden.org/da/nordisk-ministerraad/
globaliseringssamarbejde/
konkrete-globaliseringsinitiativer/
globaliseringsinitiativet-indenforvelfaerd-og-sundhed
Den hidtidige dominerende praksis har
været at behandle sundhedsmæssige
problemer i takt med, at de opstod. Men
nytænkning af velfærdsmodelen, hvor
man går fra et behandlingssamfund
med dyre kortsigtede løsninger til et
forebyggelsessamfund med bæredygtige løsninger, vil kunne mindske de
økonomiske omkostninger og det menneskelige ressourcespild. Imidlertid
rejser det spørgsmålet om, hvordan de
nordiske lande effektivt og intelligent

kan styrke forebyggelsesindsatserne
inden for social- og sundhedsområdet,
herunder bidrage til at bremse væksten
af kroniske sygdomme. Tre delprojekter
inden for globaliseringsinitiativet for
sundhed og velfærd fokuserer på netop
dette område. Det gælder delprojekter,
der er opbygget omkring om et tema:
„Sundhed – fremme en sund og arbejdsdygtig befolkning samt livskvalitet“.
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Sundhedsfremme og
forebyggelse
Nyere forskning tyder på, at livsstilssygdomme påvirker stadig yngre
mennesker. Det er derfor vigtigt at gøre
forældre bevidste om risikofaktorer og
i særdeleshed om, hvad der fremmer
deres børns sundhed. Det er det, der er
udgangspunkt for projektet „Sundhedsfremme og forebyggelse“.
Blandt folk tæt på unge er der bred
enighed om, at denne indsats allerede
bør gennemføres, når børnene er i
førskolealderen. På den måde bliver
en sund livsstil en integreret del af de
unges hverdag. Projektet „Sundheds-

fremme og forebyggelse“ har til formål
at hjælpe forældrene med at udvikle og
styrke deres forebyggende kompetencer. Til dette formål udvikler gruppen
bag projektet en model for sundhedsfremmende samtaler mellem forældre,
fagfolk og forskere:
http://www.norden.org/da/nordiskministerraad/globaliseringssamarbejde/
konkrete-globaliseringsinitiativer/
globaliseringsinitiativet-indenforvelfaerd-og-sundhed/delprojekt-4sundhedsfremme-og-foerebyggelse

Fælles nordisk undersøgelse af
kost og fysisk aktivitet startet
Undersøgelser viser, at Norden mangler en enkel metodik til fælles nordisk monitorering af kost og fysisk
aktivitet. De eksisterende spørgeskemaer er svære at
anvende, og resultaterne er svære at sammenligne.
Projektet „Effekter af indsatser for forebyggelse af
livsstilssygdomme“ har til formål at udvikle et fælles
nordisk monitoreringssystem, som kan måle udviklingen i kostvaner, fysisk aktivitetsniveau, overvægt samt
alkohol og rygning i Nordens befolkning.
På baggrund af de indsamlede data vil
projektet munde ud i en kortlægning
af kost- og aktivitetsvaner i forskellige
befolkningsgrupper. Spørgsmålene
skal kunne give svar på, om deltagerne
spiser i overensstemmelse med kostrådene, og hvor stor en andel der følger
anbefalingerne for fysisk aktivitet.
Formålet er at kunne følge ændringer i
kostvaner, fysisk aktivitet og overvægt
på tværs af de nordiske lande. Den
første undersøgelse blev gennemført i
efteråret 2011 og vil blive fulgt op af en
undersøgelse i 2013/14.
Der er tidligere blevet udviklet og
valideret et enkelt system, der kan
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undersøge dette ved hjælp af telefoninterview, og nu er den første
undersøgelse gennemført, og de
første data om, hvor ofte den nordiske befolkning spiser fødevarer som
brød, grønt, frugt, fedt, slik m.m. er
indsamlet.  
I de fem nordiske lande, Sverige,
Norge, Finland, Island og Danmark,
har man stillet cirka 9000 voksne og
2500 børn en række enkle spørgsmål
om, hvor ofte de spiser en række
fødevarer, hvor meget de motionerer
samt en række baggrundsspørgsmål
om blandt andet deres højde og
vægt.

Ud fra baggrundsoplysningerne er det
samtidig muligt at sammenligne mænd
og kvinder, børn og voksne, deltagere
med lang og kort uddannelse – og ikke
mindst hvordan det står til i hvert enkelt
land i Norden og på tværs af landene.
Ved at gentage undersøgelsen vil det
også være muligt at vise, hvordan kostvanerne og niveauet for fysisk aktivitet
udvikler sig, og dermed om udviklingen
går i den rigtige retning på alle områder.
Resultaterne kan indgå i beslutningsgrundlaget for at igangsætte eksempelvis
forebyggende aktiviteter på såvel nordisk
som nationalt niveau. Der er dog tale om
en ret simpel undersøgelsesmetode, som
ikke kan erstatte andre mere dybdegående undersøgelser af kost og fysisk
aktivitet. Resultaterne fra undersøgelsen
vil blive fremlagt på Nordiske Ernærings
Konference i Island i juni 2012.  
http://www.norden.org/da/nordiskministerraad/globaliseringssamarbejde/
konkrete-globaliseringsinitiativer/
globaliseringsinitiativet-indenforvelfaerd-og-sundhed/delprojekt-5effekter-af-indsatser-for-forebyggelse-aflivsstilssygdomme
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Ernæring, læring og helse

Projektet „Ernæring, læring og helse“ forsøger at besvare spørgsmålet om, hvilken
rolle mad og kosttilskud spiller for barnets sundhed og læring. De foreløbige resultater fra projektet blev for nylig publiceret i en nordisk rapport: „Kost i skole og barnehage og betydningen for helse og læring“.

Rapporten indeholder en systematisk
gennemgang af forskningslitteraturen om forholdet mellem ernæring,
læring og helse. Rapporten konstaterer, at de enkelte nordiske landes
kostordninger i skoler og børnehaver
er meget forskellige og udformet med
forskellige mål. Der findes imidlertid
et tilstrækkeligt antal forskningsresultater af høj kvalitet, som kan give
et svar på, hvilken effekt visse aspekter af det at servere mad i skoler og
børnehaver har. Rapporten peger
dog også på nogle områder, hvor den
eksisterende viden er dårligt udviklet
og argumenterer for en forskning,
som undersøger effekten af måltidet
og ikke blot maden.
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NordForsk er blevet bedt om at implementere anden fase af „Ernæring,
læring og helse“. Derfor er der i 2012
blevet udsendt en indkaldelse, hvor der
udbydes 4 millioner norske kroner over
to år. Formålet med denne indkaldelse
af forslag er at finansiere tværfaglige
forskningsprojekter, som undersøger
forholdene omkring måltider i skoler
og børnehaver og deres indvirkning på
læringen i de nordiske lande.

•

•

Relationen mellem hjem og skole i
forhold til den type mad og måltider,
der bliver serveret i skolen i de nordiske lande.
Sammenhængen mellem måltider
i skolen og spørgsmål vedrørende
motion og sport, fysisk helbred og
elevernes opfattelse af deres udseende og krop.

(http://www.norden.org/no/
publikasjoner/publikasjoner/2011-534).

Der bør lægges særlig vægt på emner
som:
• Forskellige modeller til organisering
af måltider i skoler og deres indvirkning på læring, fx læringskapaciteten i løbet af skoledagen.
Et bedre liv gennem mad og motion

Nordic centre of excellences – nutrition
Fakta
Nordic Center of Excellences – Nutrition består af tre forskellige 5-årige
forskningsprojekter, som udløber ved udgangen af 2012. Projekterne
finansieres af NordForsk og gennemføres på baggrund af et nært samarbejde mellem forskningsgrupper fra de fem nordiske lande. De tre forskellige
projekter betegnes som HELGA, MitoHealth og SYSDIET.

HELGA – fuldkorn forebygger
sygdomme
Fuldkornsprodukter er kendt som en traditionel del af den
nordiske kost. Disse kosttraditioner kombineret med en
mangeårig videnskabelig ekspertise inden for ernæringsog fødevareforskning i Norden er udgangspunktet for
HELGA.
Hovedformålet med HELGA-projektet
er at skabe mere viden om fuldkornsprodukters sundhedseffekter. I Norden
indtager befolkningen en stor og
varieret mængde fuldkornsprodukter – nordmænd spiser for eksempel
meget fuldkornshvede, hvorimod
danskere foretrækker fuldkornsrug.
Netop fuldkorn formodes at spille en
rolle i forebyggelsen af flere kroniske
sygdomme såsom type-2-diabetes,
hjerte-kar-sygdomme samt visse former
for kræft. Denne sammenhæng undersøges nærmere i HELGA-projektet, hvor
forskning på tværs af forskningsdiscipliner og samarbejde mellem nordiske
forskningsinstitutioner kan bidrage
med enestående viden på området.
I HELGA-projektet er baggrunden for
en stor del af forskningsprojekterne
„HELGA-kohorten“, som består af
en befolkningsgruppe på 120.000
danskere, nordmænd og svenskere,
som er blevet fulgt gennem mere end
11 år. Af de 120.000 personer har flere
efterfølgende fået en sygdomsdiagnose – for eksempel har næsten 1.200
fået tyktarmskræft. På disse personer
er der omfattende informationer om
Et bedre liv gennem mad og motion

deres fuldkornsindtag, som kan gøre os
klogere på, hvilken rolle fuldkorn spiller
i forhold til risikoen for at få en række
sygdomme.
Fuldkorn er karakteriseret som produkter, hvor alle tre hovedbestanddele af
kornet indgår: kim, frøhvide og skal.
Frøhviden indeholder primært protein
og kulhydrater. Kernens skal og kimen
er derimod rige på kostfibre, vitaminer
og mineraler samt en række andre
gavnlige stoffer. I forhold til kræftsygdomme er HELGA-projektet indtil
videre nået frem til videnskabelige
resultater om fuldkornsindtaget samt
fiberindtag i relation til brystkræft samt
tyktarmskræft. Mens fuldkorn ikke ser
ud til at beskytte mod brystkræft, tyder
undersøgelserne på, at fuldkorn derimod har en beskyttende effekt i forhold
til tyktarmskræft (den tredjehyppigste
kræftform) – og især for mænd.  Undersøgelserne viser også, at især fibre fra
fuldkornsprodukter har en gavnlig effekt i forhold til tyktarmskræft sammenlignet med andre fødevarer, som også
indeholder fibre (frugt, grønt, kartofler).
Derudover er der også flere projekter i

gang, hvor man undersøger, om fuldkorn
virker forebyggende i forhold til type2-diabetes samt hjerte-kar-sygdomme.  

Rug har måske særlige egenskaber
Rug har en særlig plads i den nordiske
madkultur. Især i Danmark og Finland
spises der meget fuldkornsrug. I en
række små studier er der fremkommet
nogle særdeles interessante resultater.
Rug ser nemlig ud til at have en særlig
gavnlig effekt på glukose/insulin-reguleringen. Ubalance i glukose/insulinreguleringen har betydning for en række
sygdomme f.eks. type-2-diabetes og
prostatakræft. Det ser også ud til, at
fuldkornsrug kan reducere blodkoncentrationen af Prostataspecifikt Antigen
(PSA) hos prostatakræftpatienter.
I HELGA-projektet har man også undersøgt, hvilken rolle brød spiller i den
nordiske madkultur. Forskerne har fx undersøgt de historiske forhold i relation
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til brød og fuldkorns plads i madkulturen gennem tiden, hvor man har udvalgt
specifikke områder i Norden. Ydermere
inkorporeres antropologi i for eksempel
det omtalte studie, hvor fuldkornsrug
samt fysisk aktivitet undersøges hos
prostatakræftpatienter. En central del af
HELGA-projektet er i øvrigt at kombinere
flere forskellige forskningsdiscipliner,
fx ernærings- og fødevareforskning,
med samfundsforskning.

Vigtige forskningsresultater på vej
De vigtigste forskningsresultater fra
HELGA-projektet er stadig undervejs og

forventes publiceret i løbet af de næste
par år. Blandt andet håber man på, at
de kommende undersøgelsesresultater
kan være med til at give klare svar med
henblik på fuldkorns forebyggende
effekt på tyktarmskræft og type-2-diabetes. Derudover ventes ligeledes
resultater fra et stort studie, som gerne
skulle kunne bekræfte eller afkræfte,
hvorvidt akrylamid (et stof, som især
dannes under tilberedning af stivelsesholdige fødevarer) øger risikoen
for brystkræft. HELGA-projektet har allerede på nuværende tidspunkt haft gennemslagskraft. Forskningsresultaterne

har blandt andet bidraget til, at World
Cancer Research Fund nu mener, at der
er tilstrækkelig videnskabelig information, som bekræfter, at fibre forebygger
tyktarmskræft. Ydermere støtter HELGAprojektet fuldkornskampagnen samt
de nye fuldkornsanbefalinger, som nu
gælder i Danmark, Norge og Sverige.

MitoHealth – sundhedseffekt
af mad fra marine kilder

Formålet med MitoHealth er at undersøge, hvilke effekter mad fra marine kilder har på sundheden. De gavnlige
effekter af fisk og skaldyr er velkendte, men der er stadig
ubesvarede spørgsmål, som bør undersøges nærmere.
•

•

•

Hvilke komponenter i det marine
råmateriale er mest gavnlige for
menneskets sundhed?
Hvor kan bioaktive komponenter
ud over dem, der findes i fiskeolie,
identificeres i havlevende organismer?
Hvorfor og hvordan vil de påvirke
menneskets sundhed

For at kunne besvare disse spørgsmål
undersøger man flere forskellige emner. Der anvendes dyremodeller til at
evaluere de bioaktive komponenter fra
marine kilder og undersøge, hvordan
de eventuelt regulerer tarmfunktion og
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optagelse. Man undersøger, hvilken
betydning mitokondriefunktionen
har i forhold til sundhed og sygdom,
og i hvor vid udstrækning den kan
forbedres ved hjælp af bioaktive
komponenter. Man arbejder også på
at identificere relevante molekylære
mekanismer ved at studere reguleringen af gener og specifikke geners
rolle ved hjælp af genmodificerede
mus. Også epidemiologiske undersøgelser indgår i dette program og har
til formål at identificere markører for
mitokondriefunktionen og se nærmere
på forholdet mellem kost og sygdomsudvikling.

Undersøgelser af marine komponenter
hos gnavere omfatter både olier og peptider fra fiskeprotein, for at det skal være
muligt at identificere ligheder og forskelle
i deres måde at virke på. Undersøgelserne
har vist, at det er muligt at skelne mellem
fiskeolie og krilolie, og at den enzymatiske hydrolyse af proteiner kan resultere i
produkter med forskellige stofskiftemæssige effekter. Det er blevet påvist, at marine peptider har en tendens til at sænke
tilføringsaktiviteten, hvilket kan være relateret til stoffets indvirkning på optagelsen
i tarmene eller energiforbruget. Eksperimenter med mus har vist, at fiskeolie og
krilolie har samme differentielle effekter
på lipid- og glucosemetabolismen. Undersøgelser af genekspressioner indikerer,
at fiskeolie og krilolie påvirker de gener,
der er involveret i lipidmetabolismen, anderledes, hvilket antyder, at de i hvert fald
delvist reducerer plasmalipider via andre
mekanismer. Det kan skyldes forskellige
molekylære strukturer i fedtmolekylerne i
disse olier.
En undersøgelse, som kortlægger alle
fedtmolekyler i blod- og leverprøver, er
undervejs.
Nogle af studierne fokuserer på mitokondriernes roller i cellernes fedtsyresyntese.
På trods af intens forskning er de molekylære mekanismer, som omdanner omega3-fedtsyrernes effekt til forandringer i
genekspressionen, stort set forblevet mysterier. For at få indblik i disse problemEt bedre liv gennem mad og motion

stillinger anvender MitoHealth-projektet
knockout-mus, som mangler specifikke
mitokondriegener, hvorved man kan
undersøge omega-3-fedtsyrernes og
andre lipide komponenters molekylære
virkning og samspillet mellem lipid- og
kulhydratmetabolismen.
Andre studier undersøger, hvordan
næringssignaler påvirker de såkaldte
transkriptionsfaktorers funktioner, da de

er vigtige for reguleringen af genekspressionen, og det har vist sig, at fedttilførslen påvirker den måde, som disse
molekyler binder sig til dna’et på.
Epidemiologiske data fra kliniske forsøg
i stor skala anvendes til at evaluere nye
og potentielt brugbare kliniske markører for mitokondriefunktionen og deres
prognostiske effekter. Data af denne
art indikerer, at indtaget af omega-3

har en mindre betydning for risikoen for
efterfølgende hjertehændelser hos patienter med stabil angina. Nye analyser
med fokus på undergrupper har dog vist,
at omega-3, der indtages i kosten, har
en beskyttende effekt hos patienter med
diabetes. Andre studier fokuserer på
forholdet mellem indholdet af specifikke
metaboliter i blodplasma og urin og
deres betydning for diabetes og risikoen
for hjerte-kar-hændelser.

SYSDIET
SYSDIET er baseret på ekspertise fra 12 partnere (14
forskningsgrupper) fra fem nordiske lande og sigter imod
en koordineret indsats for at udnytte nutrigenomiske/systembiologiske værktøjer i randomiserede, kontrollerede
kostinterventioner med mennesker samt dyre- og cellestudier med henblik på at finde mekanismer, hvorved
nordisk mad og kost kan modificeres for at fremme sundhed og forhindre kroniske sygdomme.

Der fokuseres i særdeleshed på stofskiftesyndromet, som refererer til en
klynge af risikofaktorer for bugfedme,
som medfører en øget risiko for hjertekar-sygdomme og type-2-diabetes.
Målet er at finde frem til nye biomarkører, som er associeret med den øgede
risiko for stofskiftesyndromet, ved
hjælp af moderne metabolomiske og
nutrigenomiske værktøjer. Formålet er
at opbygge et netværk og en infrastruktur med diverse ekspertise, så man
effektivt kan anvende systembiologisk
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metodologi inden for ernærings- og
fødevarevidenskab i de nordiske lande.
Det styrker vores samarbejdspartneres
ekspertise i forhold til at udføre kostinterventionsstudier af høj kvalitet og gør
de nordiske lande mere konkurrencedygtige inden for fødevarevidenskab og
studier i human ernæring.
I metabolomiske studier er målet at
identificere metaboliter fra blod-, urinog afføringsprøver, som kan være relateret til de tidlige stofskifteforstyrrelser,

der er kendetegnende for stofskiftesyndromet. Man har derfor gennemført et
randomiseret, kontrolleret kostinterventionsstudie på sund nordisk mad. I
alt 166 personer gennemførte interventionen via seks SYSDIET-centre i fire
nordiske lande. De vigtigste fødevarer
i interventionen var rapsolie, fuldkornsmorgenmadsprodukter inklusive
rugbrød, fedtfattige mælkeprodukter,
lokale frugter, rødder og bær samt fisk.
I 2011 har man gennemført overgangen
fra den praktiske del af kostinterventionen til den centraliserede prøveanalyse,
datahåndtering, tolkning og rapportering. Den sunde nordiske kost medførte gavnlige forandringer i forhold til
blodserumets lipidprofil og inflammatoriske faktorer, som bidrager til kostens
sundhedsfremmende egenskaber. Det
forventes, at de vigtigste resultater
snart vil blive publiceret.
Fokus i SYSDIET har også været at
forbedre Ph.D.-studerendes oplæring i
fødevare- og ernæringsforskning i alle
de nordiske lande. Der er blevet arrangeret kurser og laboratorieoplæring
for de studerende, der skriver doktorafhandlinger. Vores mål er, at vi inden
for den nærmeste fremtid kan etablere
en permanent nordisk videregående
uddannelse eller et netværk af skoler,
som beskæftiger sig med fødevarer og
ernæring. SYSDIET udgør desuden en
fremragende platform for fremtidige
kostinterventionsforsøg i Norden. I
samarbejde med andre NCoE-programmer inden for dette område har vi som
mål at planlægge forskellige implementerings- og kommunikationsindsatser,
som skal øge kendskabet til principperne for sund nordisk mad.
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Nationale handlingsplaner
Sverige
Sundhedsudviklingen i Sverige udviser
både positive og negative tendenser.
Den mest foruroligende er den øgende
fedme. I dag er halvdelen af alle voksne
svenskere og hvert femte barn overvægtige eller fede. Visse undersøgelser tyder
på, at øgningen af overvægt og fedme
blandt 10-årige er standset, men det
er for tidligt at sige noget om, hvorvidt
overvægt blandt børn og unge virkelig
er holdt op med at øge, og om kurven
er vendt. Fedme øger risikoen for andre
sygdomme som type-2-diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Selvom dødeligheden
på grund af hjerte-kar-sygdomme er
mindsket i Sverige i de seneste årtier, er
det stadig den i særklasse største årsag
til sygdom og død. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mener, at bedre
kostvaner, rygestop og tilstrækkelig
fysisk aktivitet kan mindske risikoen for
overvægt/fedme, diabetes, hjerte-karsygdomme samt visse cancersygdomme.
På opdrag af regeringen udarbejdede
Livsmedelsverket og Statens Folkhälsoinstitut i 2005 et grundlag for en
national handlingsplan for gode madvaner og øget fysisk aktivitet. Regeringen
har ikke truffet beslutning om nogen
handlingsplan, men flere af de foreslåede aktiviteter er blevet gennemført på
nationalt niveau.

Råd om god mad til børn
I 2011 udsendte Livsmedelsverket nye
ernæringsanbefalinger for spædbørn
og små børn. Hos børnelæger uddeles
der gratis foldere til forældre. Folderne
er oversat til ni sprog. Både rapporten
med evaluering af fordele og risici samt
rapporten om håndtering af fordele og
risici er publiceret på
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-ochnaring/Kostrad/  
Det er første gang, der er blevet udarbejdet en separat risikohåndteringsrapport, som viser, hvilke overvejelser man
gjorde sig i forbindelse med formuleringen af rådene ud fra en risiko- og
nyttevurdering på baggrund af videnskabelige studier.  
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Råd om god mad til gravide og ammende
Livsmedelsverket har opdateret rådene
om god mad til gravide og ammende.
Som noget nyt kan gravide og ammende nu også få information og svar
på deres spørgsmål på Facebook og via
sms på mobiltelefonen. Læs mere på
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-ochnaring/Kostrad/gravida/

Kompetencecenter for måltider
inden for pleje, skole og omsorg
I Sverige serveres der hver dag cirka 3
millioner måltider inden for pleje, skole
og omsorg. Livsmedelsverket har på opdrag af regeringen etableret et nationalt
kompetencecenter for måltider i den
offentlige sektor. Kompetencecenteret
skal bidrage til at koordinere og udnytte
forskellige aktørers kraft og viden med
henblik på at realisere visionen om, at
alle, der spiser inden for pleje, skole og
omsorg, skal få en god madoplevelse
og få det godt af at spise maden.
Læs mere på http://www.slv.se/sv/
grupp1/Mat-och-naring/Maltider-ivard-skola-omsorg/Nationellt-kompetenscentrum/

Næringsrige skolemåltider
Siden den 1. juli 2011 skal frokosten i
folkeskolen i henhold til den svenske
skolelov ikke bare være gratis, men
også næringsrig. For at støtte kommuner og friskoler i deres arbejde med
at opfylde kravet vil Livsmedelsverket
og Skolverket i slutningen af 2012 og
i løbet af 2013 gennemføre en informations- og uddannelsessatsning om
næringsrig skolemad og skolemåltidernes udformning.
Læs mere på http://www.slv.se/sv/
grupp1/Mat-och-naring/Maltider-ivard-skola-omsorg/Skolmaltider/

Råd om god mad i ældreomsorgen
Livsmedelsverket har udarbejdet råd
om god mad i ældreomsorgen. Rådene
handler om ældre, som får støtte fra
kommunen i form af mad og måltider –
enten i eget hjem eller på et plejehjem.
Rådene er delt op i fire kategorier og
henvender sig til forskellige målgrupper med ansvar for måltiderne inden for

ældreomsorgen, fx beslutningstagere,
indkøbere, driftschefer, økonomaer,
køkkenpersonale og plejepersonale
m.fl.  Rådene om god mad i ældreomsorgen er baseret på videnskabelige
grundlag, blandt andet ældres næringsbehov og fysiologi, samt hvordan
måltidsmiljø og personalets attitude
påvirker spisningen. Råd og dokumentation kan læses på http://www.slv.se/
sv/grupp1/Mat-och-naring/Maltideri-vard-skola-omsorg/Maltider-i-aldreomsorgen/

Måltider i sundhedsvæsenet
Socialstyrelsen har sammen med Livsmedelsverket sammenstillet en række
eksempler på, hvordan det svenske
sundhedsvæsen arbejder for at give patienterne gode måltidsoplevelser. Læs
mere på http://www.socialstyrelsen.se/
patientsakerhet/matochnaringinomhalso-ochsjukvard/maltidsupplevelser

Undersøgelse af madvaner
En tredje svensk landsdækkende
undersøgelse af voksnes (18–80 år)
madvaner er blevet gennemført i samarbejde med Statistiska Centralbyrån.
Dataindsamlingen, som foregik over
et år, blev afsluttet ved halvårsskiftet i
2011. Man spurgte i alt 5000 personer,
om de ville deltage i undersøgelsen ved
i løbet af fire dage at registrere alt, hvad
de spiste og drak via en ny webbaseret
metode og ved at udfylde et spørgeskema. Tusind af disse personer blev
også spurgt, om de ville afgive blod- og
urinprøve, så man kunne undersøge
indholdet af miljøgifte og næringsstoffer. Miljøgiftsundersøgelsen af madvaner, blod og urin udføres i samarbejde
med Naturvårdsverket. Behandlingen
af de indkomne svar blev påbegyndt i
efteråret 2012, og de første resultater
fra undersøgelsen vil blive publiceret
sidst på foråret 2012. Resultaterne fra
kostundersøgelsen samt de reviderede
nordiske ernæringsanbefalinger vil
danne grundlag for den kommende gennemgang af de svenske kostråd.

Fødevaredatabasen
Livsmedelsverkets fødevaredatabase
indeholder oplysninger om indhold af
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mere end 50 næringsstoffer i omkring 2000 fødevarer og madretter.
Fødevaredatabasen anvendes i flere
sammenhænge. Den fungerer som et
vigtigt værktøj, når Livsmedelsverket
udarbejder ernærings- og kostanbefalinger og anvendes desuden i
forbindelse med undersøgelser af
madvaner, som gør det muligt at
følge det svenske folks madvaner.
Den udnyttes også af mange eksterne
brugere – både enkeltpersoner og
personer på universiteter, i kommuner
og i landsting. Man kan søge efter
fødevaredata på Livsmedelsverkets
website, og hver måned foretages der
cirka 70.000 søgninger i databasen.
Livsmedelsverket analyserer hvert år
omkring 40 nye fødevarer med henblik
på at holde fødevaredatabasen aktuel.
Fødevaredatabsen blev i 2011 udvidet
med nye analyseværdier for cirka 30
fiskearter, fiskeprodukter og skaldyr.
Man kan finde et link til fødevaredatabasen på www.slv.se

Madvanetjekket
Madvanetjekket er en hjælp til at få
bedre madvaner og kan både anvendes af enkeltpersoner og af personer,
som vil undersøge madvanerne i en
bestemt gruppe. Man kan vælge mellem en lyntest eller registrering af et
eller flere måltider. Lyntesten giver dig
Et bedre liv gennem mad og motion

en vurdering af, hvor nøje du følger
Livsmedelverkets kostråd og består af
en række spørgsmål om dine madvaner. I den anden test registrerer du,
hvad du spiser i løbet af et enkelt måltid, en dag eller flere dage – du vælger
selv, hvor længe du vil registrere. Jo
flere dage man registrerer, desto mere
nøjagtigt bliver billedet af dine madvaner. Madvanetjekkets lyntest omfatter
også en projektdel, som primært henvender sig til kommuner, landsting,
organisationer og foreninger, som vil
måle madvanerne i en specifik gruppe
eller evaluere indsatser for gode madvaner. Madvanetjekket er udarbejdet i
samarbejde med Statens Folkhälsoinstitut. Testene er tilpasset voksne. Test
dine madvaner med Madvanetjekket
på Livsmedelsverkets website http://
www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Test-matvanekollen/

medvirker. Læs mere på http://www.fhi.
se/Vart-uppdrag/Matvanor/ettfriskaresverige/

Et sundere Sverige
Hvert år koordinerer Statens Folkhälsoinstitut på opdrag af regeringen en
opmærksomhedsuge om gode madvaner og fysisk aktivitet. Opmærksomhedsugen er et samarbejdsprojekt,
som har til formål at fremme sunde
madvaner og fysisk aktivitet i den
almene befolkning. Det er kommuner, landsting/regioner, velgørende
organisationer og private aktører, der
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fuldkorns gavnlige virkning. I 2012
etableres et nyt partnerskab, som
har fokus på måltiderne frem for de
enkelte kostråd/produktgrupper. Dette
Måltidspartnerskab er et bredt samarbejde mellem erhvervsorganisationer,
sundheds- og faglige organisationer
samt myndigheder og har til formål at
gøre det sunde valg attraktivt, blandt
andet ved at sætte fokus på at hjælpe
de grupper, der har sværest ved at følge
en sund livsstil. Der vil være fokus på
en helhedstankegang omkring dagens
måltider – små som store.

Danmark
Danskernes sundhed er politisk højt
prioriteret, og regeringens mål er, at
der skal sikres fri og lige adgang til
sundhed. Uligheden i forhold til sundhed er stor, og for den enkelte dansker
afhænger sundhedstilstanden i alt for
høj grad af indkomst og uddannelse.
Regeringen peger på, at forebyggelse er
en af nøglerne til at løse udfordringerne
med ulighed i sundhedstilstanden
og for at skabe gode leveår. Konkret
er regeringen i gang med at definere
nationale mål for udviklingen i danskernes sundhedstilstand 10 år frem
i tiden, og disse mål skal nås ved, at
man prioriterer forebyggelsesindsatsen
både på landsplan og i kommunerne.
Prioritering af forebyggelsesindsatsen
handler blandt andet om at forhøje
cigaretafgifterne og afgifter på øl, vin,
sukker, fedt og anden usund mad,
igangsætte målrettede sundhedsindsatser for udsatte og arbejde med
konkrete mål for forebyggelsesindsatsen i kommunerne. Samtidigt fokuseres
på en række indsatser, der skal fremme
sund mad og livsstil for alle. I Danmark
er det statslige ansvar for området
fordelt på Fødevarestyrelsen under
Fødevareministeriet og Sundhedsstyrelsen under Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse.

Sunde madvaner
Fødevareministeriet arbejder fokuseret
på at fremme sunde madvaner i befolkningen ved at fremme ordentlig mad til
børnene og ved at gøre det let at vælge
sundere i hverdagen. Ministeriets madog måltidspolitik fra 2008 er i maj 2012
blevet erstattet af fødevareministerens
nye mad- og måltidspolitiske udspil
„Sund mad og livsstil – et lettere valg
for alle“. En lang række indsatser siden
statusrapporten fra 2009 bakker op om
den nordiske handlingsplan.

Ordentlig mad til børnene
For at fremme ordentlig mad til børn og
unge bistår „Alt om Kost“-rejseholdet
kommunerne i processen fra politikformulering til implementering af madordninger, faciliterer netværk, udbreder
best practices og bidrager til kompetenceudvikling. Sundere mad i idrætshaller er et nyt fokusområde. Fra og med
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2012 er Fødevarestyrelsen involveret i
et 3-årigt partnerskab og interventionsprojekt, „Sundere mad i idrætslivet“,
sammen med en række interessenter og
kommuner. I foråret 2012 udgav Fødevarestyrelsen hæftet „Mad i idrætshaller“, der giver inspiration og opskrifter
til idrætshaller, som gerne vil tilbyde
deres kunder et sundere vareudbud.

Et Saltpartnerskab arbejder for at opnå
en reduktion i befolkningens gennemsnitlige saltindtag på 3 g om dagen
i løbet af 3 år. Dermed vil man opnå
et gennemsnitligt indtag i befolkningen på 6–7 g for mænd og 5–6 g for
kvinder. Alle fødevareproducenter og
detailhandlen tilskyndes i 2012 til at
produktudvikle på en sådan måde,
at fødevarerne i løbet af få år vil få et
lavere saltindhold. Som inspiration
offentliggøres i april 2012 en række vejledende reduktionsmål for saltindhold
i fødevarerne, som mange produkter vil
kunne indfri inden udgangen af 2013.

Nøglehullet
Nøglehullet er omdrejningspunkt for
en lang række initiativer, der skal gøre
det nemt at vælge sundere – både ved
indkøb i detailhandlen, og når vi spiser
ude. I april 2012 lancerede Fødevarestyrelsen nøglehulsmærkede opskrifter
i form af et nyt mobilsite, hvor forbrugerne kan finde opskrifter, som gør det
nemt at lave sundere mad derhjemme.
Den 1. februar 2012 kunne Fødevarestyrelsens nye sekretariat for „Nøglehullet
på spisesteder“ slå dørene op. „Nøglehullet på spisesteder“ er en frivillig
mærkningsordning, som er målrettet
alle danske spisesteder, eksempelvis
kantiner, restauranter, kursussteder
og fastfood-restauranter, og som giver
spisestederne mulighed for at Nøglehulsmærke hele måltider.

Kostråd
De officielle danske kostråd opdateres
i 2012 på baggrund af den nye NNR.
Arbejdet foregår i to arbejdsgrupper:
Ernæringsforskere fra DTU Fødevareinstituttet leder en gruppe, der arbejder
med den videnskabelige del, og Føde-

Partnerskaber og kampagner rettet
mod borgerne har vist sig meget
effektive
Det offentlig-private partnerskab „Vælg
fuldkorn først“ arbejder fortsat for
at øge fuldkornsprodukters tilgængelighed og udbrede kendskabet til
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varestyrelsen leder en gruppe, der skal
se på, hvordan de nye råd bedst muligt
formuleres og formidles til forbrugerne.
Der lægges vægt på fuld åbenhed om
arbejdet, som kan følges på http://
www.altomkost.dk/Services/Kontakt/
netvaerk/Opdatering_af_kostraadene.
htm

Fysisk aktivitet
Siden 2005 har Sundhedsstyrelsen gennemført en landsdækkende
kampagne om fysisk aktivitet for børn
og unge. I foråret 2012 gennemføres
kampagnen „GetMoving“ i uge 16–18,
som er målrettet 11–15-årige børn og
unge. Årets kampagne fokuserer på
street-aktiviteter for at få fat på dem,
der er mindst fysisk aktive, og for at
fortælle, at fysisk aktivitet er mere end
sport og idræt. Fire udvalgte kommuner
gennemfører forskellige indsatser, der
sætter fokus på strukturelle tiltag, som
bidrager til mere aktivitet for målgruppen i og omkring skolen. Læs mere på
www.getmoving.dk
Sundhedsstyrelsen udgav i december
2011 en revideret udgave af „Fysisk
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aktivitet – håndbog om forebyggelse og
behandling“. Bogen indeholder ny evidens for fysisk aktivitet som forebyggelse og som behandling for 32 forskellige
sygdomme og justerede anbefalinger
for fysisk aktivitet. Denne kan hentes på
www.sst.dk

Sundhedsstyrelsens særlige indsatser mod overvægt
I „Kommunens plan mod overvægt“
(Satspuljen 2005–2008) er der afsat 73
mio. kr. til forebyggelse og behandling
af svær overvægt blandt børn i udsatte
familier, herunder etniske grupper.
De to første delevalueringer af puljen
udkom i 2009 og 2011, mens både den
tredje delevaluering og den samlede
evaluering forventes klar i midten af
2012. De kan findes på www.sst.dk
I „Vægttab og vægtvedligeholdelse
blandt svært overvægtige voksne“
(Satspuljen 2007–10) er der afsat 57,5
mio. kr. til en målrettet indsats over for
svært overvægtige voksne. Formålet er
at udvikle støttefunktioner, der kan øge
handlekompetencer og motivation til
vægttab og vægtvedligeholdelse, og at

øge kompetencerne hos kommunale/
regionale medarbejdere, der skal støtte
op om svært overvægtige voksne. Der er
etableret vægtstop-rådgiverordninger
med tilknyttede vægtstop-rådgivere i
godt 40 kommuner/regioner og nøglepersonsordninger på 12 arbejdspladser,
der har særligt fokus på overvægt blandt
medarbejderne. I forbindelse med puljen
er der blevet udarbejdet en uddannelse
til vægtstop-rådgiver. Det samlede
undervisningsmateriale blev i 2011
tilgængeligt på www.sst.dk/VAEGTSTOP.
Midtvejsevalueringen udkom i januar
2011, og slutevalueringen forventes at
være klar i starten af 2013. Læs mere på
www.sst.dk
I „Børns trivsel i udsatte familier med
overvægt eller andre sundhedsrisici“
(Satspuljen 2010–13) er der afsat 46
mio. kr. til en tværfaglig indsats over
for børn i sårbare familier. Midlerne er
udmøntet til 14 kommuner, der afprøver
to forskellige modelprojekter, som skal
kvalitetsudvikle den kommunale indsats
i forhold til børns trivsel. Formålet er
gennem tidlig indsats og med fokus på
det tværfaglige samarbejde at afprøve
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Finland
I 2008 publicerede man „Nationella
utvecklingsprogrammet för social- och
hälsovården“ (www.stm.fi/publikationer). Statens Näringsdelegation og
Delegationen för hälsofrämjande motion
gennemførte i 2008–2011 et implementeringsprogram for disse retningslinjer.
Statens Näringsdelegation har publiceret
følgende anbefalinger:
metoder og modeller, som i særlig
grad inddrager og anerkender forældrene og deres betydning for barnets
trivsel og sundhed. Læs mere på www.
sst.dk
Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab
for Almen Medicin udarbejdede i
2007 og 2009 kliniske vejledninger,
som havde til formål at støtte læge og
praksispersonale i deres arbejde med
overvægt blandt hhv. førskolebørn og
voksne. I 2012 vil der blive udarbejdet
en tilsvarende vejledning til den kommunale sundhedstjeneste om identificering af overvægt og tidlig indsats
hos skolebørn. Vejledningerne kan
findes på www.sst.dk
Begge styrelser foretager løbende
undersøgelser inden for hvert deres
område, så udviklingen kan følges
nøje. Eksempelvis lancerede Sundhedsstyrelsen sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i marts
2011 resultaterne af en landsdækkende undersøgelse af danskernes
sundhed, „Hvordan har du det?“.
Næsten 180.000 danskere svarede på
spørgsmål om deres sundhed, trivsel
og sygdom, herunder også kost, fysisk
aktivitet og vægt. Læs mere i rapporten
„Den nationale sundhedsprofil 2010
– Hvordan har du det?“ eller i den
interaktive database på www.sundhedsprofilen2010.dk. Sundhedsstyrelsen har oprettet Sundhedsstyrelsens
Børnedatabase. Dataindberetningen
blev obligatorisk for kommunerne i
december 2011 og er indtil videre
frivillig for de praktiserende læger.
Indberetningen omfatter data om
barnets højde, vægt, passiv rygning
ved fødslen og amning (påtænkes på
sigt udvidet til at omfatte yderligere
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indikatorer for barnets sundhed). Man
kan foretage dataudtræk via www.
sst.dk ved at gå ind under Indberetning og statistik -> Sundhedsdata ->
Kommunale sundhedsindikatorer og
her vælge det nederste link under Børnesundhed: Børnesundhed, udgifter
og effekt, efter indikator og område.
Her markerer man overvægtige børn
6–16 år.
http://www.sst.dk/Indberetning%20
og%20statistik/Sundhedsdata/
Kommunale%20Sundhedsindikatorer.
aspx på www.sundhedsprofilen2010.
dk

•
•

Om sundhedsfremme på arbejdspladsen

Selvom brugen af D-vitamin i de seneste
år er blevet forbedret i Finland, ligger
det gennemsnitlige indtag stadig under
anbefalingerne. Institutet för hälsa och
välfärd, Statens näringsdelegation og
Finlands børnelægeforening er kommet
med deres anbefalinger til brug af
D-vitamintilskud børn samt gravide og
ammende kvinder
(http://www.ravitsemusneuvottelukunta.
fi/portal/se/meddelanden_och_
stallningstaganden/ ).

Sundhedsstyrelsen udgav i 2009
„Sundhed og trivsel på arbejdspladsen“, der skal inspirere virksomhederne til at arbejde systematisk med
at fremme de ansattes sundhed og
trivsel. Publikationen præsenterer
en ny femtrinsmodel for, hvordan en
virksomhed kan løfte sundhedsfremmearbejdet fra personalegodeniveauet
til et strategisk redskab. Publikationen
blev sendt til 20.000 virksomheder
og henvender sig til virksomhedsledere, HR-chefer og konsulenter samt
tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.
Som opfølgning på denne og Sund
By Netværkets publikation „9 skridt
til sundhed og trivsel på arbejdspladsen – den gode kommunale model“
blev der i 2010 afholdt fem regionale
implementeringsmøder. Læs mere på
www.sst.dk

•

•
•
•

Drikkevarer og kost, 2008
Anbefaling for skolebespisningen,
2008
Ernæringsanbefalinger for ældre,
hospitaler, plejecentre, plejehjem og
rehabiliteringsinstitutioner, 2010
Anbefalinger for måltider, 2010
Ernæringsbehandling, 2010
Anbefalinger for måltider til studerende, 2011

En arbejdsgruppe nedsat af Statens
Näringsdelegation i Finland har afsluttet
sin rapport om udviklingen i det nationale fødevareanalyseprogram.

I Finland har man siden 2003 tilsat
D-vitamin til flydende mælkeprodukter
og vegetabilske smørbare fedtstoffer. Tilsætningen er frivillig. I 2010 fordoblede
Statens Näringsdelegation anbefalingen,
og den nuværende anbefaling er som følger: flydende mælkeprodukter 1 µg/100
ml og smørbare fedtstoffer 20 µg/100
g. Økologiske flydende mælkeprodukter
indeholder ikke tilsat D-vitamin.
I den nye finske sundhedslov har man
styrket sundhedsfremme på fx mødre- og
børneplejecentre.
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Arbejdsgruppen for sukkerbeskatning
indledte sit arbejde i 2012 og vil undersøge, hvilken type sukkerbeskatning
der bedst opfylder statens økonomiske
målsætninger og samtidig fremmer sunde kostvaner. I øjeblikket er der øget
skat på slik, is og sodavand i Finland.
Man har publiceret følgende rapporter
om børns og unges ernæring:
•

•

Kyttälä et al. The Diet of Finnish
Prescoolers. Institutet för hälsa och
välfärds publikationer, B32/2008,
154 sider (på finsk, abstrakt på
svensk og engelsk)
Hoppu et al. Nutrition and wellbeing
of secondary school pupils. Situation at baseline and results of the
intervention study during academic
year 2007–2008. Institutet för
hälsa och välfärds publikationer,
B30/2008, 283 sider (på finsk,
abstrakt på svensk og engelsk)

Der er blevet udgivet et specialnummer
af Public Health Nutrition, „Nutrition
and Health in Finland“ (2010;13(6A)),
som indeholder 14 artikler om ernæringspolitik, overvågning, kostmetoder,
forskellige befolkningsgruppers kost
m.m. Den nationale Findiet-undersøgelse 2012, som er en national undersøgelse af voksnes kostvaner, blev
gennemført i 2012, og der vil komme en
rapport i 2013.
Man evaluerede blandt andet indtaget
af jod i Finland. Det gennemsnitlige
jodindtag viste sig at være utilstrækkeligt, men afhænger meget af forbruget
af mælkeprodukter, og derfor kan en
betragtelig del af befolkningen have et
indtag, der ligger under det optimale.
Man udsendte følgende anbefalinger:
Alt bordsalt bør have tilsat jod; salt, der
anvendes inden for offentlig bespisning
og færdigretsindustrien, bør have tilsat
salt; iodstatus for personer i risikogrupper (fx børn og gravide) bør overvåges
systematisk.

Norge
Styrket indsats for folkesundhed
I kraft af Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) har regeringen
udstukket den politiske kurs for
sundheds- og omsorgstjenesterne
og folkesundhedsarbejdet de næste
fire år. Regeringens udgangspunkt er
blandt andet, at det er et offentligt ansvar at fremme sundhed og forebygge
sygdom, og at det skal gøres nemt at
vælge sundt i forhold til kostvaner og
fysisk aktivitet.
Et af målene i Samhandlingsreformen
er at fremme sundhed og forebygge
sygdom i højere grad end i dag og
udligne de sociale sundhedsforskelle.
Lov om folkehelsearbeid, som trådte
i kraft den 1. januar 2012, pålægger kommuner, fylkeskommuner
og statslige myndigheder et folkesundhedsansvar på tværs af sektorerne. Loven forpligter kommunen og
fylkeskommunen til at føre tilsyn med
sundhedstilstanden og påvirkningsfaktorer, herunder ernæring og fysisk
aktivitet, iværksætte tiltag for at følge
udfordringerne og forankre dette i
plansystemer (http://www.lovdata.no/
cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/
www/docroot/all/nl-20110624-029.
html&emne=folkehelselov*&)
Som et tiltag i opfølgningen på
Samhandlingsreformen satses der på
udvikling og udbredelse af sundhedscentraler (såkaldte „frisklivssentraler“)
i kommunerne. De er et forebyggende
sundhedstilbud til personer, som har
behov for at ændre helbredsadfærd,
fysisk aktivitet og ernæring. Grundudbudet er motion på recept, som giver
adgang til en periode med struktureret
opfølgning. Læger, andet sundhedsfagligt personale og Arbeids- og velferdsforvaltningas kontorer (NAV) kan
udskrive denne type recepter. I starten
af 2012 er der sundhedscentraler i 1/3
af kommunerne. http://helsenorge.no/
Helsetjenester/Sider/Frisklivssentral.
aspx

Fysisk aktivitet
Objektivt registreret fysisk aktivitet af
et landsdækkende udvalg af befolkningen viser, at kun 20 % af den voksne
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befolkning efterlever anbefalingen
om i gennemsnit at udføre 30 minutters daglig moderat fysisk aktivitet
(http://www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner/fysisk-aktivitet-blantvoksne-og-eldre/Sider/default.aspx).
Fysisk aktivitet registreret blandt børn
og unge viser, at en stadig større del
af tiden bruges til inaktivitet, og at
andelen, som opfylder anbefalingerne, synker, når man sammenligner
data fra 2005–2006 med undersøgelsen i 2011. Aktivitet registreret
med aktivitetsmåler viser, at 70 % af
norske 15-åriges vågne tid tilbringes
stillesiddende.  
En evaluering af „Handlingsplan for
fysisk aktivitet“ (2005–2009) viser,
at planen har sat fysisk aktivitet på
dagsordenen og skabt forståelse for
betydningen af fysisk aktivitet i et
folkesundhedsperspektiv. Planen har
bidraget til et styrket videngrundlag
og øget interaktionen mellem og
inden for flere sektorer. Samtidig
efterlyses der en klarere prioritering,
tungere virkemidler, flere ressourcer,
målrettede tiltag, styrket koordinering
og en skarpere indsats. Det anbefales, at der følges op på arbejdet, og at
der stilles krav til udgifts- og driftseffektivitet (http://vista-analyse.no/
no/publications/samspill_uten_retning_og_midler_hvem_skal_aktivere_
hvem_evaluering_av_handl/).
Fysisk aktivitet bliver prioriteret i
flere andre sektorer, blandt andet via
Statens Vegvesens nye strategi for gående og en revidering af cykelstrategien. Direktoratet for naturforvaltning
arbejder med en nærmiljøstrategi, og
Kunnskapsdepartementet har sat to
ekstra timers fri fysisk aktivitet om
ugen på skemaet i 5. og 7. klasse. I
foråret 2012 fremsætter Kulturdepartementet et nyt forslag om idræt for
Stortinget.
Man har gennemført samfundsøkonomiske beregninger, som viser, at hvis
10.000 indbyggere i en kommune går
10–15 minutter ekstra hver dag, vil
det føre til en årlig velfærdsgevinst på
500 kvalitetsjusterede leveår (QALY).
I Norge er dette værdisat til 250 millioner kroner om året.
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Sunde madvaner
Helsedirektoratet har sammen med
andre sektorer arbejdet med at følge
op på regeringens „Handlingsplan
for bedre kostvaner i befolkningen“
(2007–2011). Planen indeholder
kvantitative mål for ændringer i indtaget
af centrale fødevarer i tråd med den nordiske handlingsplan. En ekspertgruppe
fra WHO skal i foråret 2012 foretage
en gennemgang af kostvanearbejdet i
Norge og komme med anbefalinger til
det videre arbejde. Herunder nævnes en
række vigtige indsatsområder, som man
har arbejdet med siden 2009.
Helsedirektoratet udsendte i januar
2011 nye nationale kostråd på baggrund af rapporten „Kostråd for å
fremme folkehelsen og forebygge
kroniske sykdommer – metodologi og
vitenskapelig kunnskapsgrunnlag“,
som er udgivet af Nasjonalt råd for
ernæring. Kostrådene er baseret på en
grundig opsummering af international
forskning om sammenhængen mellem
mad og kroniske sygdomme. Rapporten
har fået stor opmærksomhed i medierne og er blevet positivt modtaget.
Internationale organisationer som WHO
har vist interesse for rapporten, som
nu bliver oversat til engelsk (http://
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helsedirektoratet.no/publikasjoner/
kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-ogforebygge-kroniske-sykdommer/Sider/
default.aspx). De nye kostråd danner
sammen med Nøglehullet grundlag
for al kommunikation om sund kost i
befolkningen.
Helsedirektoratet og Mattilsynet samarbejder om at implementere Nøglehullet.
Der er siden 2009 blevet gennemført tre
forbrugerorienterede massemediekampagner. En god dialog med leverandører
og forretninger om implementeringen
har sikret en betydelig drivkraft for
markedsføringen af mærket. 98 %
af befolkningen over 18 år kender til
mærkeordningen, og halvdelen siger, at
Nøglehullet gør det nemmere at vælge
sundt.
Børnehave og skole er centrale områder
i kommunernes folkesundhedsarbejde.
For at øge kundskaben om marine
fødevarers ernæringsmæssige fordele
og give børn og unge gode smagsoplevelser er projektet „Fiskesprell“ blevet
implementeret i alle landets fylker
siden 2008. Projektet omfatter oplæring af ansatte i børnehaver, skoler og
skolefritidsordning samt materiale og
økonomisk støtte til råvarer. Projektet

er et samarbejde mellem Fiskeri- og
kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og fiskeribranchen.
En børnehavekortlægning fra 2011
viser, at 1/3 af landets børnehaver har
deltaget i et kursus, og at kundskaber
og kompetencer fra kurserne bliver
anvendt i praksis.
Myndighederne er i gang med at udrede
behovet for en strengere regulering af
markedsføring af usunde mad- og drikkevarer til børn i Norge.
Som en del af indsatsen over for
overvægt har Helsedirektoratet udgivet
nationale faglige retningslinjer for forebyggelse og behandling af overvægt
hos både voksne og børn og udarbejdet
en plan for implementering. Man har
udviklet kursustilbuddet „BRA MAT for
bedre helse kurs“, som skal anvendes
på sundhedscentralerne (http://helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler/bra-mat-kurs/Sider/default.
aspx).
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Island
Den islandske regerings indsats for at
fremme en sundere livsstil blandt den
islandske befolkning, dvs. sundere
kost og øget fysisk aktivitet, har især
fokuseret på børn og unge, og man har
oprettet støttende miljøer, som gør
det nemmere at vælge sundt. Eftersom
skoler spiller en vigtig rolle for tidligt at
fremme sunde madvaner hos børn og
unge, har man lagt særlig vægt på disse
omgivelser.

Sundhedsfremme i skoler
Det islandske sundhedsdirektorat (som
blev lagt sammen med Islands folkesundhedsinstitut den 1. maj 2011) har
som mål at fremme sunde vaner blandt
børn og unge via forskellige kanaler, fx
gennem en holistisk tilgang i forhold til
skolens rolle i sundhedsfremme i folkeskole (6–15 år) og gymnasium (16–20
år). Næsten alle gymnasier i Island (31
ud af 32) og 43 folkeskoler (ud af 175)
deltager nu i projektet. Man er i øjeblikket i gang med at udvikle et projekt om
sundhedsfremme i førskolen. Disse
projekter bliver implementeret ud fra
fire grundsøjler: ernæring, fysisk aktivitet, mental sundhed og livsstil (som fx
drejer sig om alkohol, tobak og illegale
stoffer). Gennem dette initiativ har
direktoratet udformet retningslinjer for
skolekantiner, uddannelsesmateriale
om både ernæring og fysisk aktivitet
samt indledt et samarbejde med forskellige relevante aktører i samfundet.
I samarbejde med Center for børnesundhed (i den primære sundhedssektor) har det islandske sundhedsdirektorat udarbejdet undervisningsmateriale,
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som skolesygeplejersker kan bruge i
forbindelse med sundhedsundervisning
af unge på 6–16 år. Derudover har samarbejdet mellem direktoratet og Center
for børnesundhed ført til lanceringen
af et uddannelses-website: http://
www.6h.is

Fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet på recept (Hreyfiseðill)
er et pilotprojekt, som i øjeblikket er
i gang i Islands primære sundhedssektor. Dette projekt er baseret på den
samme ide, som nu er veletableret i det
svenske sundhedssystem, hvor godkendt sundhedsfagligt personale kan
udskrive en recept på fysisk aktivitet til
deres patienter. Hreyfitorg (www.hreyfitorg.is) er et interaktivt website (forventes at blive lanceret i foråret 2012),
som har til formål at tilbyde information
om de forskellige typer fysisk aktivitet, der til enhver tid er tilgængelige i
Reykjavik-området. Projektet er udviklet
og finansieret af det islandske sundhedsdirektorat i samarbejde med en
række andre interessenter. Det fungerer
som et af de værktøjer, der skal fremme
den videre udvikling af programmet for
Fysisk aktivitet på recept.  

National kostundersøgelse
Mellem 2011 og 2012 blev der gennemført en landsdækkende undersøgelse
af voksnes kostvaner. Hovedkonklusionerne er generelt positive sammenlignet med de observerede kostvaner, der
blev rapporteret i 2002. Det gennemsnitlige indtag af mættet fedt, sukker
og salt er faldet, men mættet fedt og
salt udgør stadig en for stor andel af
kosten. Indtag af frugt, grøntsager og
fuldkornsbrød er steget, men det er

stadig under det anbefalede niveau. En
positiv konklusion var, at indtaget af
sukkerholdig sodavand er faldet med
30 % siden 2002.

Regulering
Islands parlament (Altinget) har erklæret sig positivt indstillet over for det
nordiske ernæringsmærke Nøglehullet.
Altinget vedtog for nylig et lovforslag
om at indkorporere de lovgivningsmæssige forordninger, der er nødvendige for
at gøre det muligt at indføre Nøglehullet i Island. Flere producenter har vist
interesse for at anvende symbolet, og
visse producenter har sågar allerede
sat mærket på deres produkter. I august
2011 trådte regler i kraft, som fastsætter, hvor højt indholdet af industrielt
fremstillede transfedtsyrer højst må
være i forarbejdede fødevarer. Forordningen er på linje med den danske forordning. Den nationale kostundersøgelse, der blev gennemført i 2011–2012,
viste, at indtaget af transfedtsyrer i
Island er faldet markant.

Aktører i fødevareindustrien
Man har indledt samarbejdsaftaler med
en række aktører i den private sektor,
blandt andet Sammenslutningen af
Islandske Industrier, med henblik på at
reducere saltindholdet i brød og gøre
fuldkornsprodukter mere tilgængelige.
Mælkeindustrien er blevet opfordret
til at tilsætte D-vitamin til mælk og
mælkeprodukter, og der findes allerede
et beriget fedtfattigt mælkeprodukt på
markedet. Man har indledt et samarbejde med de islandske grøntsagsavlere
med henblik på at øge børn og unges
indtag af grøntsager.
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Det nordiske samarbejde
Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.
Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt
forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt
Norden i et stærkt Europa.
Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale
interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene
imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens
mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

