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I dette notat fokuseres der på de særlige 
kosthensyn i forhold til diagnoser, medicin, 
allergier og overvægt/undervægt. Notatet kan 
læses sammen med Måltidskodeks for Godhavn 
2018. 

Formålet med notatet er at give viden til 
ledelse og medarbejdere på Godhavn, der 
kan bruges i den tværfaglige udvikling af 
behandlingsforløbene på Godhavn, når det gælder 
sundhedsdannelse, mad, måltider og ernæring. 

Notatet er udarbejdet af Kost og 
Ernæringsforbundet i dialog med ledelse 
og medarbejdere på Godhavn, Meyers Madhus 
og Rådet for sund mad.

For yderligere oplysninger kontakt:
Karen Leth, kdl@kost.dk

Version 3, maj 2019
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Introduktion til Godhavns målgrupper 
samt kostproblematikker 
Godhavn er en behandlingsinstitution for normaltbegavede børn og unge i alderen 9 til 20 
år med såvel sociale, psykiske, psykiatriske som adfærdsmæssige vanskeligheder. Notatet 
kan i forlængelse anvendes på lignende offentlige og private institutioner. Det vil ydermere 
være relevant for myndighedspersoner, at benytte notatet som en faglig standard for 
særlige kosthensyn for deres målgrupper.

Godhavns formål er, i samarbejde med forældrene, de anbringende myndigheder 
og barnet eller den unge, at fremme den anbragtes udvikling, så han eller hun får en 
ballast både socialt, psykisk og uddannelsesmæssigt og i videst muligt omfang kan klare 
tilværelsen i et moderne samfund. 

Godhavns erfaring er, at der er en stærk sammenhæng mellem somatisk, psykisk og 
social tilstand, men særligt den somatiske tilstand får ikke tilstrækkeligt opmærksomhed i 
behandlingsindsatsen for anbragte børn. 

Børn og unges mad, måltider og ernæring
En sund og nærende forplejning er afgørende for børn og unges vækst, udvikling og trivsel. 
Generelt anbefales sunde og raske normalvægtige, børn, unge og voksne at følge de 10 
officielle kostråd. 

De officielle kostråd vejleder om sammensætningen af en sund kost, hvilket er afgørende 
for, at kroppen nemmere kan holde en sund vægt, og hvor behovet for de livsvigtige 
næringsstoffer generelt vil blive dækket. Desuden nedsættes risikoen for livsstilssygdomme 
som hjertekar-sygdomme, type 2-diabetes og kræft.

Professionel døgnforplejning 
I arbejdet med professionel døgnforplejning påhviler det en institutions ledelse at sikre, at 
målgruppens ernæringsmæssige behov tilgodeses som beskrevet i de officielle standarder 
jf. ”Anbefalinger for den danske institutionskost” og ”www.KostHåndbogen.dk”. Det betyder 
helt praktisk, at den mad og drikke som døgninstitutionen tilbyder, gennemsnitligt skal 
matche forskrifterne for, den for målgruppen anbefalede kostform med korrekt fordeling af 
makronæringsstoffer, vitaminer og mineraler målt henover en periode på f.eks. 1-2 uger. 
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Godhavns forplejningstilbud anbefales tilrettelagt efter standarden/ kostformen 
”Normalkost”, som er baseret på de 10 officielle kostråd og næringsstofanbefalinger. 
Når man gennemsnitligt betragtet spiser ”Normalkost” øges kostens indhold af kostfiber, 
vitaminer og mineraler, og den rigtige energiprocentfordeling af fedt, kulhydrat og protein 
opnås.

Fokus skal være på det samlede energiindtag i døgnforplejningen. Der bør derfor være en 
opmærksomhed på, at hoved- og mellemmåltider tilsammen og i gennemsnit over dagene 
følger den enkeltes næringsbehov. Er barnet normalvægtigt og skal følge de 10 officielle 
kostråd skal råderummet for indtag af mad og drikke inkl. det, der indtages på værelset 
eller uden for Godhavn, afstemmes mellem måltider og mellem skiftende personaler. Kort 
sagt er energitætte mellemmåltider som kage et par gange om ugen helt fint, mens det at 
samles om usunde snacks på daglig plan strider mod de officielle kostråd.

Er barnet undervægtigt eller har en stærk øget appetit grundet sin medicin, vil dette barn 
skulle nødes og tilbydes flere energitætte måltider end det normalvægtige barn. Er barnet 
derimod overvægtigt, skal de ansvarlige voksne udvise påpasselighed og støtte barnet, 
uden at det bliver til et kostregime. Barnet skal nødes i en sundere retning.

Individuelle ernæringshensyn
Hensynet til den enkeltes ernæringsmæssige behov og individuelle udfordringer er et 
meget vigtigt overordnet og gældende diætetisk vilkår for varetagelse af professionel 
døgnforplejning. 

Professionelt set skal det altid sikres, at alle individer, i en gruppe af spisende, tilbydes 
mad og drikke, der matcher den enkeltes ernæringsmæssige behov. Her gælder hensyn 
til alder og vægt (normal-, over- og undervægtig), specifikke diagnosticerede diætetiske 
udfordringer som f.eks. laktose- og glutenintolerance og allergener og hensynet til 
medikamentel behandling. Der bør også følges op på, om barnet faktisk spiser, og hvad der 
bliver tilbudt hen over en periode.  

I enhver social sammenhæng – også omkring måltiderne på Godhavn – er der behov for 
en kreativ tilgang til, hvad der bedst løses i den kollektive pædagogiske praksis og hvad 
der løses med en individuel pædagogisk tilgang. Der bør derfor være ledelsesmæssige og 
pædagogiske overvejelser omkring, hvordan man bedst fremmer en sund adfærd for det 
enkelte barns kost: Hvor ligger de åbne vinduer for at kunne nå barnet og påvirke i en mere 
sund retning – afhængigt af barnets udgangspotentiale.
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Børn og unge på Godhavn
Godhavns børn og unge er udviklingstraumatiserede. For manges vedkommende er deres 
funktionelle alder ikke alderssvarende set i forhold til deres biologiske alder. Dette gælder 
også børnenes funktionelle udvikling set i forhold til deres mad- og måltidskompetencer 
samt deres kulinariske erfaring og forudsætninger for at spise varieret og sundt. 

Godhavns børn og unge har ofte negative erfaringer med mad og måltider, når de 
flytter ind på institutionen. Det enkelte barn kan for eksempel have oplevet at få for 
lidt mad, at sulte eller det modsatte – at få for meget mad og eller at være fejlernæret. 
Tilknytningsforstyrrelse, selvregulering og impulsstyret spisning og impulsstyret indkøb af 
fastfood, sodavand, snacks og slik er også velkendte udfordringer blandt børn og unge, der 
bor på Godhavn. 

I det socialpædagogiske behandlingsarbejde på Godhavn tilgodeses mange individuelle 
behov. Mulighederne for målgruppeorienteret tilrettelæggelse af mad og måltider er, 
og vil nok altid være udfordret af, at ”de særlige ernæringsmæssige hensyn” er mange 
og dermed dominerende. Derudover vurderes det, at de ernæringsmæssige behov og 
udfordringer blandt børn og unge på Godhavn er meget varierede. Det gælder også i de 
enkelte afdelinger på Godhavn, hvor børnene bor sammen i grupper. I afdelingerne, hvor 
man spiser alle måltider undtaget hverdagsfrokosten sammen, er der flere modsatrettede 
behov, som personalet anbefales at kunne tilgodeses. For eksempel hensyn til normal-, 
over- og undervægtig, og eller medikamentel behandling. 

Sundhedstjek, monitorering og tværfaglig 
koordinering med fokus på mad, måltider og ernæring.  
Et behandlingsforløb involverer helt praktisk en længere række af fagpersoner i og udenfor 
Godhavn. Opfølgning via monitorering og tværfaglig koordinering af faglige handlinger 
omkring hvert enkelt barn har afgørende betydning, også når det vedrører barnets 
ernæringsmæssige behov og udfordringer. Dokumentation for barnets ”udvikling” kan 
sammen med resultaterne af det halvårlige lægebesøg, som er kort beskrevet nedenfor, 
benyttes til at sætte nye individuelle mål for behandlingsforløb f.eks. for vægtudvikling og 
sundhed.

Det er afgørende, at sikre den faglige rutinemæssige registrering af barnets døgn og 
overlevering til pædagogfaglige og køkkenansvarlige kollegaer f.eks. i forhold til om, 
hvornår, hvad og hvor meget barnet har spist og drukket ved og imellem hovedmåltiderne. 
Registreringen bidrager til, at man kan følge det samlede billede af udviklingen i barnets 
behandlingsforløb og almene trivsel. En fast kontaktpædagog er tilknyttet hvert enkelt 
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barn. Vedkommende har ansvaret for at sikre en stærk dokumentation og tværfaglig 
koordinering mellem vagtskifter. 

Alle børn og unge på Godhavn tilses hvert halve/hele år af Gribskov Lægecenter, den lokale 
almene lægepraksis. Lægen vurderer om der i forhold til eventuel mistrivsel og somatisk 
sygdom er behov for at iværksætte en eller flere indsatser for at fremme det enkelte barns 
sundhed og udvikling. Der kan f.eks. være behov for en individuel ernæringsindsats og 
eventuel henvisning til klinisk diætist.    

Kontaktpædagogen deltager sammen med barnet ved det halv-/helårlige besøg hos alment 
praktiserende læge og står for at sikre overlevering til de til barnet tilknyttede pædagoger 
og køkkenansvarlige, om barnets sundhedsstatus og herunder eventuelle behov for særligt 
fokus på ernæringsfaglige tiltag. Det kan f.eks. være behov for et periodisk specifikt vitamin- 
eller mineraltilskud, behov for at barnet motiveres til at spise mere varieret, mindre eller 
mere eller at barnet på grund af konstateret diabetes, fødevareallergi, fejl-, over- eller 
underernæring er henvist til klinisk diætist, og at opfølgning derfor afventes. 

En speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri er fast tilknyttet Godhavn. Speciallægen 
lægger plan for medikamentel behandling, herunder plan for monitorering af effekter og 
bivirkninger (f.eks. indvirkning på appetit) og opfølgning på symptomsværhedsgrad og 
funktionsnedsættelse. 

Et nystartet samarbejde med den lokale sundhedspleje er under opbygning. Her vil den 
ernæringsfaglige vurdering kunne dyrkes i forhold til såvel fællesskabets måltider som de 
individuelle behandlingsforløb.  

Mad og medicin
Mere end 50 % af Godhavns Børn og unge er i medikamentel behandling for ADHD i 
middelsvær og svær grad og eller andre psykiatriske/psykiske diagnoser. Medikamentel 
behandling kan påvirke appetitten, se bilag 2 om ”Psykiske lidelser, medikamentel 
behandling og appetit. ”

Interaktionen mellem medicin, mad og drikke kan principielt ske på 3 måder:

•  Medicin kan påvirke indtagelse, optagelse og den næringsmæssige værdi af mad og 
drikke

•  Indtagelsen af mad og drikke eller mangel på samme kan påvirke optagelse, 
omsætning og udskillelse af medicin

•  Ernæringstilstanden kan påvirke virkning af medicin



Godhavn 360°  |  Kostnotat
7

Medikamentel behandling kan påvirke det enkelte barns appetit. For eksempel er en 
gruppe af børn, grundet medicinsk indvirkning, udfordret af nedsat eller ingen appetit 
midt på dagen, ved den fælles frokost. En væsentlig konsekvens deraf er, at tidsrummet 
for, hvornår et dækkende energiindtag kan sikres, reduceres eller forskydes i forhold til de 
fælles spisetidspunkter. Det betyder helt praktisk, at børnenes energibehov skal dækkes ind 
ved morgenmad, aftensmad og mellemmåltider. Det kan derfor være nødvendigt at tilbyde 
målgruppen nærende og energitæt morgenmad og mellemmåltider. En anden gruppe børn 
udfordres af nedsat eller manglende appetitregulering og har derfor brug for ansvarlige 
voksne, der udviser påpasselighed og støtter det enkelte barn i at spise de mængder der 
matcher barnets ernæringsmæssige behov.  

Det bør altid vurderes, om der er behov for diætetisk vejledning fra en kompetent 
sundhedsperson ligesom ved somatisk sygdom. 

Effekt af et individuelt ernæringsfagligt 
fokus i behandlingsforløb 
Det formodes, at et styrket ernæringsfagligt fokus vil kunne bidrage til optimering af 
Godhavns behandlingsarbejde, svarende til, at der i dag på Godhavn arbejdes fokuseret 
med børn og unge fysiske styrke og træning. Inkludering af ernæringsfagligt fokus i forhold 
til det enkelte barns sundhedsadfærd kunne være:  

• Lære/turde at spise – og efterfølgende at spise mere varieret
• Lære at nyde mad og fællesskab omkring måltiderne 
• Lære at spise sundt med en allergi, fx laktose- eller glutenintolerence 
• Kontrolleret vægtøgning – f.eks. hos et undervægtigt barn
•  Kontrolleret vægttab – øget selvværd og trivsel 
• Lære at lave mad inkl. indkøb, forberedelse, tilberedning, anretning, oprydning 

De enkelte indsatser forudsætter basal viden om korrekt ernærings betydning for børn og 
unges fysiske og psykiske udvikling og trivsel hos alle medarbejdere.
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Godhavn 360⁰ | Forslag til opstilling 
af ønskede effekter og mål 
Handlingsplaner for udvikling af de fælles måltider, fremme af madmod og fokus på 
ernæring i behandlingsforløb, hvor der vurderes at være individuelt behov, kan indgå som 
en integreret del af det pædagogiske behandlings- og sundhedsarbejde. 

Fokus på mad, måltider og ernæring kan med fordel styrkes som et fælles fagligt 
omdrejningspunkt i forhold til at lære Godhavns børn og unge at mestre egen sundhed og 
livshold. De fælles måltider bør ideelt set være et frirum og en ramme, der giver hverdagen 
rytme og tryghed og dermed bidrager til trivsel. De praktiske opgaver, samtalerne i 
afdelingskøkkenet og ved spisebordet kan give faste rammer og rutiner, og bidrage til ro i 
en ellers for mange kaotisk hverdag. 

Her følger en ikke udtømmende liste over mulige effekter og mål for udviklingsarbejdet 
med fokus på mad, måltider og ernæring:

Effekter: 
• Får styrket synergien mellem somatisk, psykologisk og psykiatrisk behandling
• Børn og unge oplever forbedret fysisk og mental sundhed
• Kontrolleret vægttab
• Kontrolleret vægtøgning – med henblik på optimering af medicindosis
• Fysisk trivsel og velvære kan nedbringe behovet for medicin
•  Forbedret søvn

Mål: 
- at skabe stabile rutiner for den enkelte barn og for fællesskabet via fokus på:
• Måltidsmønstre og spisetidspunkter
• Koordineret hensyn/ tilbud til dem der har brug for ekstra mad
•  Koordineret tilbud til dem, der ikke har appetit midt på dagen
• Fordelingen af medicin – henover dagen og i forhold til måltiderne. Individuel 

vurdering. 
• At forstå måltidet som fælles arena
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- at lære det enkelte barn at forstå egen krops signaler f.eks. i forhold til: 
• Appetit – Fordøjelse – Afføring
• Sult og mætheds følelse – for eksempel, at lære at forstå ens energi-/ kalorieråderum 

hen over dagen, en uge/ portioner
• Vægtudvikling og medicin
• Sanserne og fødevarer 
• Madmod
• Søvn 

- at øge antallet af unge der mestrer egen sundhed ved overgang til efterværn – 
inkl. egne hverdagsmåltider: 
• Sundhedsadfærd - Mestring af egen sundhed og livshold
• At forstå de daglige mellem- og hovedmåltids ”råderum” og lære at mestre til- og 

fravalg af mad og drikke, incl. for eksempel pizzaslices, energidrik og søde sager   
• Mad og Måltidsdannelse
• Hvad skal jeg spise? – Hvordan kan den enkelte være en del af fællesskabet?
• Hvornår og hvor ofte bør der spises? 
• Er mad altid en del af hygge? Er hygge altid lig med mad og drikke?

- at optimere og udvikle det tværprofessionelle samarbejde mellem
• Barn
• Kontaktpædagog
• Køkkenansvarlig centralt og i afdeling
• Læge 
• Sundhedspleje
• Klinisk diætist, ernæringsprofessionel 

- at styrke Godhavns ledelse og medarbejderes faglig viden og metodiske praksis 
vedr. børn og unges ernæring, hverdagsmad og måltider ved:
• At udvikle en tværprofessionel terminologi og et fælles fagligt ordforråd om kost, mad, 

måltider og ernæring
• At sætte det tværprofessionelle samarbejde og de koordinerende rutiner omkring 

mad, måltider og ernæring på dagsordenen, således at det bliver en integreret del af 
be-handlingen
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Ernæring, mad og måltider: 
De officielle kostråd | https://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-
officielle-kostraad/

Anbefalinger for den danske institutionskost | Sundhedsstyrelsen, DTU Fødevareinstituttet, 
Miljø- og Fødevareministeriet - Fødevarestyrelsen. 2015 https://www.sst.dk/da/
udgivelser/2016/~/media/A38D7D5566AA46B28FD3CD68F518EFB8.ashx

Kosthåndbogen | Sundhedsstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet – Fødevarestyrelsen, 
Kost og Ernæringsforbundet. www.kosthåndbogen.dk

Måltidsmærket | https://altomkost.dk/maaltidsmaerket/

https://www.food.dtu.dk/-/media/Institutter/Foedevareinstituttet/
Publikationer/Pub-2017/E-artikel-bag-om-maaltidsmaerket.
ashx?la=da&hash=EFA8C33F83771059781865658382FEEC1B396D7C

Fødevareloven | Om Kost, Ernæring og Fødevarehygiejne. https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=202105

Social og sundhed:
Børnefaglig undersøgelse (§ 50 Lov om social service)

Forløbsprogrammer for børn og unge med angst eller depression, ADHD og 
spiseforstyrrelser Sundhedsstyrelsen, 2017

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/E62CECC2AE9440818723CADE96438A7B.
ashx

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/E2960A4E94C641BC878CD77D493C39A5.
ashx

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/8B634768EB7C4EE29A9D5CDA29A89260.
ashx

Høringsudkast: Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske 
lidel-ser, Sundhedsstyrelsen 2018. Endnu ikke færdigbehandlet i Sundhedsstyrelsen. 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/a2b90e49-e138-46db-
b1b9-83bddaa4e85c/H%C3%B8ringsudkast_sep%202018_Vejledning%20om%20
medikamentel%20behandling%20af%20b%C3%B8rn%20og%20unge%20med%20
psykiske%20lidelser.pdf

Bilag 1 | Lovgivning og officielle standarder
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Skemaet er udfyldt i dialog med speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Lone Kelkjær 
som er tilknyttet Godhavn.

Bilag 2 | Psykiske lidelser, medikamentel 
      behandling og appetit 

Diagnoser

Appetit-
øgende  
effekt

Appetit- 
nedsæt-
tende 
effekt

Sjælden 
påvirkning 
af appetit

Nedenstående liste er hentet fra 
Høringsudkast vedr. vejledning om 
medikamentel behandling af børn og 
unge med psykiske lidelser. SST 2018.

Nedenstående er udfyldt via dialog med 
Godhavns speciallæge

Skizofreni og andre psykotiske 
tilstande

x

Bipolar affektiv sindslidelse x

Depression
x

Angst
x

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) x

Vedvarende svær aggression hos børn 
og unge med udviklingsforstyrrelser 
eller mental retardering, hvor anden 
behandling ikke har haft effekt

x

Hyperkinetiske forstyrrelser (herunder 
ADHD) x

Tourettes syndrom x

Søvnforstyrrelser som 
komorbiditet til neuropædiatriske 
og neuropsykiatriske lidelser. 
Vejledningen omfatter behandling 
med antidepressive, antipsykotiske, 
stemningsstabiliserende, 
centralstimulerende, angstdæmpende 
og søvnfremkaldende lægemidler.

x
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