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Formål
Smoothies
Mango & trope
Mokka & kakao

Smoothies
Solbær & hindbær

Mousse
Hindbær & vanilje

Frisk syrlig creme
med hindbær

At s#mulere pa#enternes appe#t gennem #lbud om små, proteinrige
mellemmål#der, således at pa#enterne dagligt får dækket minimum 75 %
af deres energi- og proteinbehov.

Baggrund

Pa#enter der benamputeres, som følge af kroniske lidelser, har et større
behov for proteiner pga. inﬂamma#on og vævsskade. Omkring 1/5 af
pa#enterne lider at underernæring. Et lavt ernæringsindtag over længere
#d medfører lav appe#t. Sårheling og genopbygning af muskler kræver
øget indtag af proteiner, hvorfor appe#Qen og indtaget skal op#meres.

Frikadeller

Pommes friBer
med
mayonnaise

Appe#tvækkerne dækkede i gennemsnit 19 % af protein og 22 % af energi
indtaget. Pa#enterne (n=5) spiste dagligt 2,3 appe#tvækkere og der blev
leveret 2,9 appe#tvækkere per dag per pa#ent.
Chips med dip

Citronmåne

Citater fra interview

”…så kan vi jo kæmpe nok så meget på ernæringsområdet
og så løbe panden mod en mur”

” og et ordentligt samarbejde med det køkken,
så vi kan få noget ordentligt kost – såsom snack”

Æblekage

Resultater, foreløbige

Barrierer blandt plejepersonalet omkring udførelsen af ernæringsterapi er
#dligere beskrevet som værende vig#g for en op#mal ernæringsterapi. En
barrierescreening med ﬁre fokusgruppeinterview fandt et behov for at
#lbyde et alterna#vt mellemmål#d #l proteindrikkene.

”..så skal der være nogle bedre kosGlskud og muligheder..”

Frisk frugt med
creme

Pa#enternes og personalets krav #l appe#tvækkerne var at de skulle:
• være små overskuelige mål#der med god smag og friskhed
• indtages nemt og have et højt proteinindhold
Diætkøkkenet udviklede appe#tvækkerne, der undervejs blev smagstestet
på seks pa#enter. Et menukort blev udarbejdet #l pa#enterne.

Hvilke barrierer oplever plejepersonalet ved ernæringsterapi?

”Altså, jeg kan godt blive frustreret over hvad vi har at supplere med”
Koldskål

Udvikling af appe9tvækkerne

Figuren viser det gennemsnitlige indtag fra amputaJon Jl senest 10. postoperaJve
dag samt fordelingen mellem standardmenu, proteindrikke og appeJtvækkerne.
Pandekage

Interview viste, at pa#enterne værdsaQe appe#tvækkerne, men oplevede
frustra#on hvis de ikke ﬁk dem.
”De virker meget mere ;ltalende, fordi at det er små ;ng og
det kan jeg rig;g godt lide”

”.. jeg syntes jo det er… altså det er jo ikke al;d at man får dem”

Metode

Data indsamles fra indlæggelse og #l 10. postopera#ve dag
• Kilojoule og protein i gram (Standard menu, P-drik, appeJtvækkere)
• Kropsvægt og håndgrebsstyrke
• Appe#t og sulIølelse måles med en Vas score
Pa#entoplevelser afdækkes via semi-struktureret interview

Vaniljeis eller
hindbæris

Konklusion, foreløbig

De foreløbige resultater viser posi#v eﬀekt på pa#enternes samlede
indtag. Servering af mellemmål#der uden for normale spise#der er en
udfordring, som kræver #lpasning i afdelingens daglige ru#ne.

2 kvarte
Sandwich

