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Fortbildningsdagar för barndietister genomfördes för 18:e gången den 17-18 september. 
Organisatör var som vanligt DRF’s Referensgrupp i Pediatrik. 

För första gången genomfördes fortbildningsdagarna på Sigtunahöjden. Denna 
konferensanläggning passade oss mycket bra. Föreläsningsrummet, de mindre rummen 
som vi hade workshops i och sist men inte minst utställarnas rum var rymliga och ljusa. 
Personalen var mycket tillmötesgående och maten supergod! Vi var 50 deltagande 
kollegor från hela Sverige och tillsammans med 7 utställare och referensgruppens 5 
medlemmar blev vi 62 deltagare i årets dagar. 
 
Programvalet för årets fortbildningsdagar hade en allmän inriktning och passade de flesta 
barndietister. Totalt fem föreläsare höll föredrag i intressanta ämnen. De fick mycket 
gensvar från en frågvis publik. 

Onsdag 17 september 

!  
Olle Hernell inledde onsdagen med sin föreläsning om fettsyror !!



Olle Hernell var onsdagens första och enda talare. Föreläsningen ”fettsyror för barnets 
utveckling” var mycket givande. Efter en allmän inledning om fettsyrornas struktur, olikas 
sorters fett och slutligen metabolismen av LCPUFA gick Olle mera specifikt in på behov av 
LCPUFA för t ex det prematurt födda barnet. Frågan ställdes om LCPUFA är konditionellt 
essentiella för barn. Kortsiktigt är svaret på denna fråga nog ja. T ex visar en studie, där 2 
grupper fullgångna barn från födelsen och 4 månader framåt fick ersättning med 
respektive utan LCPUFA, att gruppen som fått LCPUFA vid 10 månaders ålder var 
signifikant bättre på att lösa ett givet problem (finna en gömd leksak). Cochrane reviews 
rörande långtidseffekter av LCPUFA tillsatt i bl a modersmjölksersättningar visar tveksamt 
stöd för prematurer och fullgångna barn. Flera studier från flera grupper behövs inom 
ämnet. En annan intressant studie som redovisades var: ”Effekt av bröstmjölk under de 
första 4 veckorna på riskfaktorer för barn i 13-16 års ålder”. I denna studie randomiserades 
prematurfödda barn till bröstmjölk eller (prematur) formula. Gruppen som fick bröstmjölk 
hade en bättre plasmalipidprofil, mindre insulin – och leptinresistens, större kärlelasticitet 
och lägre blodtryck, särkilt i jämförelse med gruppen som fick prematur formula. Flera mer 
eller mindre motsägelsefulla resultat från studier har framkommit under senare år. Till 
exempel ju högre fettintag desto lägre BMI vid 4 års ålder och högt proteinintag tidigt i livet 
kan programmera för fetma senare i livet. 
 
På eftermiddagen stod Workshops på programmet. I grupper om ca 15 deltagare besöktes 
de fyra Workshops. Det var andra gången som vi på barndietisternas fortbildningsdagar 
använde oss av ”Workshopmodellen” vilket ånyo visade sig fungera bra. 

!  
Kristina, Cecilia och Jenny var ledare för varsin workshop 



I den första Workshopen ställde nutritionist Cecilia Olsson från Institutionen för 
Kostvetenskap i Umeå frågan: Behöver vi vårdprogram för barn och ungdomar med 
celiaki? Cecilia disputerar den femte december 2008. Avhandlingen heter”Celiac disease 
in Swedish children and adolescents- Variations in incidence and essentials of gluten-free 
eating with a youth perspective”. 
 
I den andra Workshopen berättade dietist Kristina Nilsson om kost vid Cystisk Fibros. 
Kristina jobbar sedan många år på Stockholms CF-center om finns på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Barnens Sjukhus i Huddinge. 
 
Den tredje Workshopen handlade om Ketogenkost till barn med CP som besväras av 
kramper. Dietist Jenny Pettersson, knuten till Neuropediatriken på Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset, berättade för oss om sina erfarenheter. 

Trots att inte många barndietister jobbar med Cystisk Fibros eller Ketogenkost kan det 
vara intressant och i vissa fall kanske till och med nödvändigt att få en inblick i dessa 
speciella områden. 
 
Den fjärde workshopen hölls av utställarna som även denna gång hade fått schemalagd 
tid. 

Torsdagen den 18 september 

Dagens första ämne ”Probiotika och barn” framfördes av Salme Portinsson, Dietist och 
Scientific Communication Manager. I sin föreläsning redogjorde Salme för begreppen pre 
– och probiotika, vad deras funktion i tarmen är och i vilka produkter de finns. 
Forskningsintresset för t ex probioitika har ökats kraftigt under de senaste 10 åren.

!  

Salme Portinsson föreläste om probiotika 



Bra hemsidor om aktuell forskning är: 

ISAPP = International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics.www.isapp.net 
Foundation Gut flora in health and disease (Holland). www.gutflora.org 
US Probiotics. www.uspobiotics.org/ 

Sedan föreläste Bodil Hultén, adjunkt vid avdelningen för klinisk näringslära vid 
Göteborgs Universitet, om hur man bedömer en kostregistrering. Ett alltid mycket aktuellt 
ämne fö r d ie t i s te r som jobbar med barn och /e l l e r vuxna . Trender i 
kostundersökningsmetoder för barn är: FFQ som täcker kortare perioder bakåt (14 dagar), 
kostregistreringar som är för-kodade och utnyttjar modern teknik och åldersanpassade 
språk och illustrationer. 

Nutritionisten Gunilla Järnblad, från enkvinnsföretaget KostAteljén inom området ”mat-
hälsa” redovisade för ett nytt undervisningsmaterial: ”Pedagogiska matbilder”. En uppsjö 
av livsmedelsbilder på stadig papperskartong med näringsinformation på baksidan är tänkt 
att t ex användas av dietister som i sin information till patienter behöver vara mera 
konkreta. De pedagogiska matbilderna kan beställas genom att kontakta Gunilla på: 
gunilla.jarnblad@kostateljen.se 

Den sista föreläsningen gavs av dietist och medicine doktor Malin Garemo som på ett 
mycket inspirerande sätt redogjorde för sin studie: ”4 åringens matvanor och hälsa” och 
dessutom lite mera kortfattat för sina erfarenheter som doktorand. När det gäller studien 
ingick 182 barn (79%) som rekryterades från 3 BVC med olika socioekonomiska index. 
Här nedan redovisas några av de mycket intressanta resultaten från studien. 
Sackarosintagen var högre än de som rekommenderas i NNR. Intaget av PUFA, 
framförallt n-3 fettsyror, var lägre än de rekommenderade mängderna enligt NNR och hos 
många barn var intaget av vitamin D, Fe och Ca lägre än rekommendationerna för dessa 
ämnen i NNR. 
17% av barnen var överviktiga eller feta. 
Inget eller otydligt samband påvisades mellan energiintaget och BMI eller fettmassan. 
Ett högre BMI var associerat med lägre fett – och högre sackarosintag. 

Under våren skrevs en motion om önskemål att skapa flera ämnesinriktade sektioner inom 
Referensgruppen i Pediatrik. Referensgruppen tog tillfället i akt att informera deltagande 
barndietister om motionen samt stimulerade efterföljande diskussion. Traditionsenligt har 
referensgruppen huvudsakligen ägnat sig åt att organisera fortbildningsdagarna för 
barndietister (numera vartannat år). Under de senaste åren har gruppen även verkat för att 
få till stånd en ändring i det föråldrade systemet kring förskrivning av livsmedel för 
särskilda näringsändamål. I takt med ökade krav på arbetsplatsen har tiden i allt mindre 
utsträckning räckt till för att gruppen skall kunna sätta sig in i mera ämnesorienterade 
uppdrag/projekt. 

* BLF = Barnläkarföreningen 

En framtidsvision skulle kunna vara att varje sektion inom Referensgruppen i Pediatrik har 
samarbete med motsvarande Barnläkarföreningensstyrelse i samma ämnesområde. 

Leg. Dietist Vera Westin 
Ordförande för DRF’s Referensgrupp i Pediatrik


