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Innledning 

Emnet "Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring" er et nytt emne som undervises i 
høstsemesteret og gir 30 studiepoeng. Studiestart er mandag i uke 34 som iår faller på 
16.08.04. Emnet avsluttes med 6 timer skriftlig eksamen fredag 17.12.04. Det vil bli gitt 
bokstavkarakterer. 

Dette emnet er stort, sammesatt og omfattende og vil fordre betydelig arbeidsinnsats av 
studentene. Det er bygget opp av  teoretiske blokker innen ernæringsbiologi med endel 
praktiske selvforsøk avbrutt av uker med undervisning i klinisk ernæring lagt til kliniske 
avdelinger ved sykehus i området. 

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger , PBL-oppgaver, gruppearbeid og 
litteraturoppgaver med presentasjoner, samt praktiske forsøk (selvforsøk) med skriftlige 
rapporter. 

PBL-undervisning, presentasjoner av gruppeoppgaver og litteratur, samt deltagelse i kurs og 
selvforsøk med innlevering av rapporter er obligatoriske. De obligatoriske delene av 
undervisningen må være godkjent for å få anledning til å gå opp til eksamen. Se egen liste 
med oversikt over hva som er obligatorisk og kriterier for dette på side 21. 

 

Hovedlærebøker som nyttes i undervisningen 
Metabolic Regulation, a human perspective, Frayn, K.N. (2003): 2nd ed. Blackwell 
Science Ltd, Blackwell Publishing Company, ISBN 0-632-06384-X 
Modern Nutrition in Health and Disease, Shils, M.E. Olson, J.A. & Shike, M.: (1998): 9th 
edn, Lea & Febiger, Philadelphia, PA, U.S.A.  ISBN 0-8121-1485-X. 
Human nutrition and dietetics / edited by J.S. Garrow, W.P.T. James, A. Ralph. - 10th ed. 
Edinburgh : Churchill Livingstone, 2000. - IX, 900 s. : ill. ISBN 0-443-05627-7 (h.) 
Krause's Food Nutrition & Diet Therapy, 11th ed L. K. Mahan, S.Escotte-Stump (2004) 
Elsevier USA, pp1282  ISBN 0-7216-9784-4. 
Manual of Dietetic Practice, ed. Britony Thomas, (2003), Blackwell Publishing, pp747, 
ISBN 0-632-05524-3 
Nordiska näringsrekommendationer 1996 : rapport / utarbetat av: Brittmarie 
Sandström[et al.] ; en arbetsgrupp tilsatt av ÄK-LIVS, Nordiske ministerrådet. - København 
: Nordisk ministerråd, 1996.- 229 s. : diagr. - (Nord ; 1996:28) På omslaget: Livsmedel.  
ISBN 92-9120-930-9 (h.) 
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Undervisningsutvalget 
Halvor Holm: t.h.a.holm@medisin.uio.no, Tlf: 51335, Rom: 1182 
Margareta Wandel: margareta.wandel@medisin.uio.no, Tlf: 51370, Rom 3134 
Kerstin Trygg: kerstin.trygg@medisin.uio.no, Tlf: 51373, Rom 3137 
Bjørn Skålhegg: bjorn.skalhegg@medisin.uio.no, Tlf: 51548, Rom 3104 
Tone Omsland: t.k.omsland@ernstud.uio.no, Tlf: 51552, Rom 4114 
Cathrine Flesche: cathrine.flesche@basalmed.uio.no, Tlf: 51340, Rom 2185 
Anne Irene Larsen: a.i.larsen@medisin.uio.no , Tlf: 51356, Rom 2200 
Studentrepresentant: 
Siri Helene Jeber: s.h.jeber@basalmed.uio.no  
 
 
 

Eksamensoppmelding på være gjort på StudentWeb innen 1.sept 
 
Brukerveiledning for StudentWeb finnes her: 
http://www.uio.no/studier/studentweb/hjelp/index.html 

 

For at du skal komme på e-postlisten til kullet ditt og motta informasjon som sendes ut til 
studentene er det viktig at du registrerer deg og får student e-postadresse ved ernæring dersom 
dette ikke allerede er gjort. Dette gjøres i Infosenteret i 1.etg på Domus Medica hos Silje 
Rosseland som er IT-ansvarlig. 
Vi forutsetter at alle studenter leser E-post regelmessig (minst 3 ganger pr uke), da dette 
er hovedinformasjonskanalen fra emneansvarlige og lærere til studentene. 
 
Student.IT ved Det medisinske fakultet: http://www.med.uio.no/medfak/it/student/  
Student-IT ved UiO: http://www.usit.uio.no/it/student/  

 
Her er en del nyttig info for deg som skal tilbringe studietiden på Domus Medica: 
http://www.med.uio.no/imb/studier/faq.html  
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Faglig innhold 
 
Overordnede læringsmål for emnet 
Ernæringsbiologi 
Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne gjøre rede for viktige biokjemiske og 
fysiologiske forhold og mekanismer som har betydning for de energigivende næringsstoffers 
fordøyelse og omsetning. De skal videre kunne gjøre rede for kostens betydning for helse, 
kostens ernæringsmessige sammensetning og de ulike matvaregruppenes betydning som kilde 
for energigivende næringsstoffer. Med bakgrunn i kjennskap til anbefalinger for inntak av 
næringsstoffer skal studentene kunne vurdere ulike kostholdssammensetninger i forhold til 
anbefalingene. 
 
Klinisk ernæring 
I den kliniske delen fokuserer vi på de mest utbredte folkesykdommene i Norge. Følgende 
sykdomstilstander vil bli behandlet: Diabetes, overvekt/insulinresistens, metabolsk syndrom, 
hyperlipidemi og kardiovaskulære sykdommer. Undervisningen vil omfatte hovedpunkter 
innenfor sykdommenes patogenese og diagnostikk, men hovedvekten er lagt på 
kostbehandling. Forebyggende arbeid vil også bli trukket inn der dette er naturlig. Etiske 
avveiinger og psykologiske aspekter ved kostintervensjon tas opp ved hver tilstand. Den 
kliniske delen innledes med en generell del hvor sykehusets organisasjon og administrasjon 
blir gjennomgått. Studentene får innblikk i kliniske ernæringsfysiologers ansvar og oppgaver, 
alene og i samspill med andre yrkesgrupper. Det blir undervist om etikk og taushetsplikt, og 
det forventes at studentene kjenner til lov om helsepersonell etter endt kurs. De skal kunne 
teorien bak vurdering av ernæringsstatus, metoder, kliniske tegn på ernæringsmangler, 
tolkning av resultater samt kunne foreslå tiltak. Studentene forberedes på å gi kostveiledning 
til pasienter og til å skulle kommunisere med andre yrkesgrupper.  
 
En viktig del av kurset er utprøving av ulike spesialkoster som skal gi studentene trening i 
å vurdere kostanamneser og kunne planlegge spesialkoster som er tilpasset ulike 
pasientgruppers spesielle behov.  (Se nærmere om dette på side 22) 
 
Spesielle læringsmål  
De spesielle læringsmålene er ordnet under de forskjellige delemnene men det presiseres at de 
må ses på som en integrert del av helheten. 
 
Uke 34 Regulering av metabolske veier; Samspill og fluks i metabolismen 
Overordnede mål: 
Studentene skal etter endt undervisning kunne beskrive hvordan karbohydrat, protein og fett 
blir tatt opp i tamen og fraktet til ulike organer. Studentene skal kunne redegjøre for hvordan 
karbohydrat, fett og protein blir metabolisert for å nyttegjøre deres energi og hvordan fluksen 
av karbohydrat, fett og protein blir styrt av de ulike vevs energibehov. Studentene skal kunne 
redegjøre for hovedprinsippene for metabolsk regulering intracellulært og mellom forskjellige 
vev og organer (særlig lever, muskel og fettvev), under fysiologiske normale tilstander samt 
faste og sult. 
Læringsmål: 
Studentene skal spesielt ha tilegnet seg kunnskap om følgende:  
Organismens samspill mellom karbohydrat, lipid og protein (aminosyrer) i 
energimetabolismens tjeneste, herunder 
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• Metabolske faser (tilstander) 
• Vevenes metabolske særpreg 
• Regulering av metabolsk samspill mellom ulike vev v.h.a. 

 Særlige enzymatiske mekanismer som styres av hormoner og transmittorer 
 Glucose/fettsyre syklus 
 Glucose/fettsyre/ketonlegeme syklus 

• Vurdering av organismens evne til omdanning av karbohydrat til fett 
Litteratur 
Frayn, K.N. (2003): Metabolic Regulation, a human perspective. 2nd ed. ch 1-8. 
 
UKE 35 - 36 Energiomsetning og energibehov.  
Overordnede mål: 
Undervisningen skal sette studentene i stand til å vurdere energibehov for individer og 
grupper av mennesker i forskjellige livssituasjoner.  
Læringsmål: 
Etter gjennomgått kurs skal studentene kunne: 
• Gjøre beregninger og/eller overslag over energibehov for individer og grupper med 

utgangspunkt i fysiologisk viten og internasjonalt aksepterte metoder og normer. 
• Dette innebærer bred forståelse av kroppens energiomsetning og behov og kunne gjøre 

praktiske beregninger av energibehov for individer og grupper i henhold til internasjonalt 
anerkjente prinsipper.  

• Redegjøre for definisjonen av energibehov og gi en vurdering av de prinsipper som ligger 
til grunn for den. Den prinsipielle forskjellen mellom fastsettelse av  energi- og 
proteinbehov. 

• Redegjøre for de faktorer som bestemmer et individs totale energiomsetning under ulike 
forhold. 

• Basal energiomsetning (BMR): Avhengighet av alder, kjønn, kroppsammensetning etc. 
• Diettindusert varmeproduksjon (DIT): Årsaker og kvantitativ betydning. 
• Energikostnader for fysisk aktivitet. 
• Energikostnader ved: Vekst, svangerskap og laktasjon 
• Redegjøre for adaptive mekanismer i energiomsetningen ved under- og overernæring og 

deres betydning ved fastsettelse av energibehovet under slike forhold.  
• Redegjøre for ulike metoder til å måle/beregne energiomsetning (direkte kalorimetri, 

indirekte kalorimetri, dobbeltmerket vann, hjertefrekvens og andre indirekte metoder).  
• Redegjøre for ulike metoder til å måle/kartlegge det fysiske aktivitetsnivået hos 

enkeltindivider og grupper.  Studentene skal kunne redegjøre for de forskjellige metodenes 
styrke og svakheter. 

Fettvevets biologi 
• Størrelse og lokalisering av fettvevet, kjønnsforskjeller  
• Hvilke celletyper som finnes i fettvev 
• Hvilke funksjoner fettvevet har 
• Forskjellen på brunt (frikopling) og hvitt fettvev (energi-lager og endokrin) 
• Fettlagring og fettmobilisering 
• Noen vanlige sykdommer forbundet med fettvevet 
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Fettvevets molekylærbiologi 
• Redegjøre for hvordan enkelte sentrale proteiner påvirker utviklingen av den cellulære 

differensiering av en fettcelle og likeledes redegjøre for deres virkningsmekanisme på det 
molekylære plan. 

Overvekt og slanking.  
Etter avsluttet kurs skal studentene være fortrolige med det faglige grunnlag for god og 
forsvarlig veiledning ved overvekt og slanking. Dette innebærer at de må kunne: 
• Redegjøre for de kriterier som ligger til grunn for å klassifisere individer som 

normalvektige og overvektige . 
• Redegjøre for de helsemessige konsekvenser av overvekt. 
• Forskjell i helserisiko p.g.a. kjønn, alder og regional fordeling av kroppsfettet. 
• Ha en reflektert holdning til slanking og helserisiko. 
• Helserisiko ved overdreven/unødvendig slanking; bl.a. risiko for spiseforstyrrelser 
• Redegjøre for mulige årsaker til overvekt og deres relative betydning. 
• Apetittregulering: Forstå de viktigste mekanismene for regulering av appetitt i hjernen 
• Betydning av fysisk aktivitet 
• Redegjøre for de kriterier et behandlingsopplegg for overvekt bør oppfylle. 
• Vektreduksjonens hastighet og sammensetningen av tapt kroppsmasse. 
• Redegjøre for atferdsendringsprinsipper som brukes i behandling av overvekt 
• Kunne gi en kritisk vurdering av ulike behandlingsopplegg.  
Litteratur 
• Garrow, J.S. & James, W.P.T. (2000): Human Nutrition and Dietetics, 10th ed. Ch. 2 , 3, 9, 

27 & 34 
• Nordiska Näringsrekommendationer 1996 (NNR), Nordisk Ministerråd Forlagshus Nord 

1996:28 (skrevet på svensk) (229 sider).    Side: 21-23, 47-66 
• NNR 2004 Utkast til Nutritionskonferensen i Tønsberg i juni 2004. (de deler som berører 

referanseverdier for  energi inntak og fysisk aktivitet) (Utdelt kopi) 
• Frayn, K.N. (2003): Metabolic Regulation, a human perspective. 2nd ed. (deler som 

omhanler fettvevets biologi, samt kapittel 11) 
• Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrates, Fat, Protein and Amino Acids 

(Macronutrients) (2002) ch  5, p 1-12. (utdelt kopi) 
• Rosen ED and Spiegelman BM Molecular Regulation of Adipogenesis Annu Rev Cell Dev 

Biol (2000) 16: 145-157 
• Schwartz MW et al.  Central nervous system control of food intake.  Nautre 2000; 404: 

661-71 
• Stunkard AJ, Berthold HC.  What is behavior therapy?  A very short description of 

behavioral weight control.  Am J Clin Nutr 1985; 41: 821-3. 
Supplerende lesning: 
• Energy and protein requirements, Eur.J.Clin.Nutr. vol 50, Suppl 1, 1996, pp196 
• FAO/WHO/UNU. Energy and Protein Requirements. WHO Tech Rep Ser No 724. 

Geneve:WHO, 1985. Utvalgte deler. (kan lånes ut) 
Det ligger noen klassikere tilgjengelig på nettet hos oss som .pdf-filer, disse kan leses, printes 
v.h.a. Acrobat Reader:  De befinner seg på følgende adresse: L:\Nutrition\Classics 
• Atwater_American food_1896.pdf  (beskriver bakgrunnen for utviklingen av Atwater-

faktorene. 
• Merill and Watts 74.pdf   (side 1-18) (Energy value of food, basis and derivation) 
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Uke 37 og 38 Proteinbehov og omsetning 
Overordnede mål: 
Etter endt undervisning, skal studentene kunne angi enkeltpersoners og gruppers behov for 
"aminosyrer/proteiner" og vise til hvorledes disse i praksis primært kan dekkes gjennom 
vanlig kostinntak. 
Læringsmål:  
• Gjøre rede for kostens og egen kropps innhold av protein, aminosyrer og andre nitrogen-

holdige forbindelser. 
• Gjøre rede for enzymsekresjon i GI-traktus, fordøyelse av protein og transport/opptak av 

oligopeptider og frie aminosyrer. 
• Definere begrepene essensielle- , ikke-essensielle og betinget essensielle aminosyrer, og. 

gjøre rede for omsetning av disse. 
• Gjøre rede for balanse mellom endogen proteinsyntese og nedbrytning.  
• Gjøre rede for grunnlaget for behovsfastsettelse. 
• Gjøre rede for metabolske endringer som følge av for stort/lavt protein inntak, og for 

lavt/stort inntak av energi. 
• Kjenne til effekter av matvarebehandling på ”protein-kvalitet” . 
• Kjenne til ”antinutrisjonelle faktorer” som påvirker proteinfordøyelsen og utnyttelse. 
• Gjøre rede for den komplementerende effekt av forskjellige proteinkilder/-blandinger, og 

kunne beregne ”chemical score” korrigert for fordøyelighet for enkelt matvarer samt 
blandinger.  

• I veiledningssammenheng, bruke " Dietary Reference Intakes (2002) for protein og 
aminosyrer”, (FNB/IOM, National Academic Press 2002) og norske/nordiske anbefalinger 
slik at forskjellige proteinbehov blir dekket ved hjelp av anbefalte matinntak. (Dette 
innbefatter også bruk av: "Aminoacid content of foods and biological data", FAO 1970 og 
”Protein Quality Evaluation”, FAO 1991, som blir utlånt til kurset).   

• Tilegne seg forståelse for og ha et reflektert forhold til "TRO/OVERTRO", om ”mirakel-
effekter" av aminosyrer og "super-proteiner". 

Litteratur 
• Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrates, Fat, Protein and Amino Acids 

(Macronutrients), FNB/IOM (2002) ch. 10.  (utdelt kopi) 
• FAO. Food and Nutrition Paper 51. Protein quality evaluation. Rome1990. 
• P. Pellet & V.Young: Nutritional evaluation of protein foods. WHTR-3/UNUP-129, UNU 

1980. 
• Amino-acid content of foods and biological data on proteins, FAO Nutr. Studies No. 24, 

Rome 1970. 
• Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross CA: Modern nutrition in health and disease. 9th 

edition. s.  11-45, 543-556. 
• Garrow, J.S. & James, W.P.T. (2000): Human Nutrition and Dietetics, 10th ed. Ch. 2, 6, 

(27-30) 
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Uke 39 Evaluering av ernæringsstatus blant barn. 
Læringsmål:  
Etter endt undervisning skal studentene kunne: 
• Forklare hvilke tilstander indikatorene vekt/alder, høyde/alder, vekt/høyde og 

overarmsomkrets beskriver hos barn. Videre forklare forskjellene mellom ”wasting” og 
”stunting” og hva disse begrepene sier om ernæringssituasjonen. 

• Forklare hvordan indikatorverdier for antropometriske mål hos barn (z-score) beregnes ved 
bruk av dataprogrammet Anthro, og vurdere barns ernæringsstatus på grunnlag av disse, 
både enkeltindivider og grupper. 

• Beskrive bruken av vekstkurver for barn. 

• Utføre enkelte antropometriske målinger og kjenne til hvordan presisjonen kan variere 
mellom ulike mål.  

Underernæring blant barn: Årsaker, konsekvenser og tiltak 
Læringsmål: 
Etter endt undervisning skal studentene kunne: 
• Beskrive symptombildene ved underernæring hos barn (marasmus og kwashiorkor). 

Redegjøre for hvilke faktorer som trekkes frem i den pågående debatten omkring årsakene 
til underernæring hos barn. 

• Kjenne til minst 4 infeksjoner som gir økt risiko for feilernæring og minst 4 
ernæringsmangler som gir økt risiko for infeksjoner.  

• Redegjøre for tiltak som kan settes i verk både for å forebygge og lindre underernæring 
• Kjenne til hovedtrekkene for beregning av matrasjoner i en sultkatastrofe-situasjon  
 
Litteratur 
Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross CA: Modern nutrition in health and disease. 9th edition, 

Lippincot Williams & Wilkins, Maryland, USA, 1999.  Sidene 903-919 og 936-988. 
Gorstein J, Sullivan K, Yip R, de Onis M, Trowbridge F, Fajans P, Clugston G: Issues in 

assessment of nutritional status using anthropometry. Bulletin of the World Health 
Organisation (1994), 72 (2): 273-283.  (Utdelt kopi) 

Holmboe-Ottesen G: Underernæring hos barn: Hvilke kostmangler er de viktigste? NIHA-
nytt (1998), 3: 7-11. (Utdelt kopi) 

Calder P C and Jackson A A: Undernutrition, infection and immune function. Nutrition 
Research Reviews. Vol. 13 No. 1 June 2000 (Sidene 3- 29) (Utdelt kopi) 
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Uke 40 Klinisk emneblokk, introduksjon 
Ernæringsarbeid i sykehus 
Læringsmål: 
Studentene skal: 
• Kjenne til kliniske ernæringsfysiologers arbeidsoppgaver og ansvar.  
• Kjenne til etiske problemstillinger innen kostbehandling 
• Kjenne til de etiske retningslinjene for kliniske ernæringsfysiologer i Norge  
• Kjenne til sykehusets oppbygning og struktur. 
• Kjenne til matforsyningskjeden ved et sykehus 
• Kjenne til hvilken funksjon ernæringskomite, kostombudsordning og ernæringsteam har 

ved et sykehus  
• Kjenne til de grunnleggende prinsipper for pasientens rettigheter og helsepersonells ansvar 
 
Litteratur  
• Retningslinjer for kosthold i helseinstitusjoner, universitetsforlaget, 1995, s. 7 – 36. 
• Manual of Dietetic Practice third ed./ edited by Briony Thomas in conjunction with The 

British dietetic association. Blackwell Science 2001 s. 108-134 
• Sosial- og helsedepartementet. Rundskriv 1-20/2001. Lov om helsepersonell m.v. 
• Sosial- og helsedepartementet. Pasientrettighetsloven 
• Yrkesetiske retningslinjer for Kliniske ernæringsfysiologers forening (Keff).  
 
Ernæringsstatus 
Læringsmål:  
Etter endt emne skal studentene kunne:  
• Redegjøre for hvorledes sykdom kan påvirke ernæringsstatus samt kliniske tegn på 

ernæringsmangler.  
• Gjøre rede for hvilke faktorer som bør være med for å kunne gjøre en adekvat vurdering av 

ernæringsstatus (antropometri, blodprøver, opplysninger i journal osv.)  
• Den teoretiske bakgrunnen for bruk av blodprøver og antropometri i vurdering av 

ernæringsstatus.  
• Tilstander hvor blodprøvesvar og BMI ikke gir et riktig bilde av ernæringsstatus 
• Kjenne til screeningverktøy som kan brukes for å vurdere ernæringsstatus i sykehus (f.eks. 

SGA) 
• Gjøre en vurdering av ernæringsstatus hos ulike pasientgrupper utifra nødvendig 

informasjon 
Litteratur  
• Manual of dietetic Practice s.54-63 
• Krause’s kapittel 16, 17 
• J.Kondrup et al.ESPEN guidelines for Nutrition Screening 2002. Clin Nutr.(2003) 22(4): 

415-421 
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Pasientkonsultasjon 
Læringsmål: 
Studentene skal: 
• Kjenne til henvisingsprosedyrer og rutiner for innhenting av informasjon om pasienten 
• Kjenne prinsippene for å kunne gjennomføre en pasientsamtale (kostanamnese, vurdering, 

rådgiving). 
• Kunne skrive et journalnotat 
Litteratur  
• Manual of dietetic Practice s.30-53 
• Krause’s kapittel 21 
 
Uke 41 og 43  Karbohydrater 
Læringsmål: 
Studentene skal kunne: 
• Definere monosakkarider, disakkarider, oligosakkarider og polysakkarider. 

Strukturen til sukrose, laktose, maltose, fruktose, glukose, galaktose, amylose, 
amylopektin. 

• Kjenne strukturen til glykoproteiner, proteoglykaner og deres betydning ved ulike 
kostrelaterte sykdommer. 

• Mekanismer for opptak av ulike karbohydrater i tarmen.  
• Omsetning og metabolisme av glukose og fruktose i kroppen. 
• Distribusjon av forskjellige glukosetransportører i kroppen og deres virkningsmekanismer.  
• Samspill mellom fett- og karbohydratstoffskiftet (se figur i Frayn) 
• Hvilke faktorer som påvirker postprandial blodsukkerstigning hos friske, både når det 

gjelder maten og kroppen. (Det forventes at studenten tidligere har vært igjennom 
reguleringen av blodglukose).  

• Viktige egenskaper ved karbohydrater (vannbindingsevne, bruk i konservering, emulgering 
og cellebiologiske gjenkjenningsmekanismer). 

• Bakgrunnen for anbefalingen om at 55-65% av energien i hverdagskosten bør komme fra 
karbohydrater.    

• Nevne og begrunne fordeler og ulemper med dietter med høyt og lavt karbohydratinnhold 
hos friske individer.  

• Kjenne til problemstillingen rundt sukkerindustriens interesser i forhold til 
helsemyndighetenes politikk. 

• Ha kjennskap til sukkerforbruk, bådet nasjonalt og internasjonalt. 
• Definere begrepet ”tomme kalorier” og forstå konsekvensene av et høyt inntak av 

raffinerte matvarer i forhold til næringstettheten i kosten.  
• Ha kunnskap om hvilken betydning et høyt inntak av tilsatt sukker har i forhold til 

forekomst av livsstilssykdommer som kreft og hjerte- og karsykdom.   
• Gjøre rede for hvilken innvirkning raffinert sukker har på tannhelsen. 
 
Glykemisk indeks 
Studentene skal kunne: 
• Definere begrepet ”glykemisk indeks” og ”glykemisk load” 
• Kjenne til faktorer som påvirker ”glykemisk indeks”  
• Kunne vurdere fordeler og ulemper ved å rangere matvarer etter glykemisk indeks. 
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• Vurdere evidens for mulige helsegevinster av en kost med lav glykemisk indeks for 
befolkningen generelt (og til ulike pasientgrupper). 

• Kunne forklare hva et kosthold med lav glykemisk indeks er.       
 
Fiber 
Studentene skal kunne: 
• Definisjon av fiber  
• Karbohydratstrukturene i fiber (betaglukaner, cellulose, hemicellulose, arabinoxylaner og 

pektin) 
• Redegjøre for hvilken betydning fiber har for fordøyelsen  
• Mekanismer for fibers mulige gunstige helse-effekter (transitt-tid, gallesyrer og kolesterol) 
• Redegjøre for effektene fiber har på absorpsjon av mineraler (forklare mekanismer).  
• Nevne andre biologiske aktive stoffer i fiberrik mat som fytokjemikalier 
• Fibers betydning i profylakse av de store folkesykdommene som hjerte-karsykdommer, 

tykktarmskreft og overvekt 
• Kjenne til anbefalinger for fiberinntak 
 
AGE 
Studentene skal: 
• Kunne mekanismene for dannelse av AGE 
• Redegjøre for hvorfor dannelsen av AGE i plasma er høyere enn normalt hos diabetikere 
• Kjenne til plasmanivåer av AGE hos friske personer sammenlignet med diabetikere 
• Kunne definere HbA1c og se sammenhengen med dannelsen av AGE 
• Kjenne til de viktigste AGE-strukturene 
• Kunne kilder for AGE (i matvarer) og hvilken relevans dette har for sykdomsutvikling 
• Kjenne til betydningen av god blodsukkerregulering 
• Kunne forklare hvordan og hvorfor AGE akkumuleres i ulike vev som nyrer og 

atherosklerotiske plakk 
• Kjenne til ulike AGE-reseptorer, spesielt RAGE 
• Kunne skissere signaloverføring intracellulært via RAGE 
• Kunne gjøre rede for effekter av binding av AGE til ulike reseptorer for AGE 
• Kunne vite hva slags effekter AGE har på endotelceller og epitelceller 
• Kunne gjøre rede for intracellulær dannelse av AGE 
• Kunne kjenne til AGE og endringer i ekstracellulær matriks med hovedvekt på endringer i 

nyrene. 
• Kjenne til mekanismer for hvordan AGE kan bidra til mikro- og makrovaskulære 

senkomplikasjoner  
Litteratur 
• Garrow J.S. 2000.Human nutrition and dietetics. Churchill Livingstone.Kap5; 61-76. 
• Kolset, S.O. 2003. [Glycaemic index]. Tidsskr.Nor Laegeforen. 123:3218-3221. 
• Sheetz, M.J. and G.L.King. 2002. Molecular understanding of hyperglycemia's adverse 
• effects for diabetic complications. JAMA 288:2579-2588.  
• Brownlee, M.2000. Negative consequences of glycation. Metabolism 49:9-13. 
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Ukene 42, 46-50 Lipidmetabolisme, hjerte- og karsykdommer, hypertensjon.   
Overordnede mål: 

Undervisningen i dette emnet har som mål å gi studentene en grunnleggende forståelse for 
hjerte-og karsykdommenes dominerende rolle som helseproblem nasjonalt og internasjonalt 
og kostholdets betydning som etiologisk faktor for utvikling av slike sykdommer. De skal 
kunne gi en teoretisk begrunnelse for valg av strategi i forebyggelsen av disse sykdommene 
både overfor enkeltindivider (høyrisikostrategi) og overfor befolkningen (populasjonsstrategi) 
og kunne foreslå virkemidler. Elementer i denne emneblokken som ble behandlet i Oslo96 
utvides og fordypes i vesentlig grad. 
 
Uke 42 Lipidmetabolisme, kost og serumlipider. 
Fettsyrer og fett. 
Læringsmål: 
Studentene skal: 
• Kjenne de viktigste fettsyrer som forekommer i maten (mettede, monoumettede, trans, 

flerumettede, inklusive marine), deres fysikalske og kjemiske egenskaper, viktige 
matvareteknologiske og industrielle aspekter. 

• Kunne redegjøre for fettsyresammensetningen av de viktigste fettkilder og oljer i kosten. 
• Kunne skissere hovedtrekkene i omsetningen av fettsyrer.  
• Kunne forklare hva vi mener med essensielle fettsyrer, behov for tilførsel og anbefalinger. 

Deres viktigtigste funksjoner inkl omsetning til eikosanoider.  
 
Lipoproteiner. 
Læringsmål: 
Studentene skal kunne gjøre rede for: 
• Lipoproteiners struktur og omsetning, referanseområdet for serum total-, LDL- og HDL-

kolesterol, samt triacylglycerol.  
• Konsentrasjon av plasmakolesterol som funksjon av alder, kjønn, kosthold og 

folkegrupper. Kolesterolsyntese/-nedbrytning og regulering av kolesterolomsetningen. 
• Betydningen av LDL  og modifisert LDL (oksidert LDL) for utvikling av atherosklerose. 
• Undersøkelser som viser hvordan konsentrasjonen av plasmakolesterol endres som 

funksjon av kostens sammensetning. 
• Effekter av kostens fettsyrer på serumlipoproteiner, LDL- og HDL-kolesterol, Lp(a), 

triacylglycerol. 
• Effekt av kolesterol i kosten på serumkolesterol. 
• Prediktive ligninger, kunne forklare de enkelte ledd i Keys’ formel. 
• Effekter av kostfaktorer andre enn fettsyrer på serumkolesterol. 
• Andre faktorer enn fettsyrer som påvirker blodlipider og lipoproteiner f.eks. totalt 

energiinntak, fiber og kaffe.  
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Dyslipoproteinemier 
Læringsmål: 
Studentene skal kunne gi eksempler på de viktigste forstyrrelser; både genetiske og 
miljøbetingede i lipoproteinomsetningen. Videre bør de kunne redegjøre for prinsipper og 
mekanismer for behandling av hyperkolesterolemi og hypertriglyceridemi via kost eller 
medikamenter. 
Litteratur til ukene 42, 46-47: 
• JS Garrow, WPT James and A Ralph, Human Nutrition and Dietetics, 10th ed: Kap.7, 42. 
• MS Shils et al. Modern Nutrition in Health and Disease, 9th ed: Kap. 74, 75 
• BA Bowman and RM Russel. Present Knowledge in Nutrition , ILSI press 2001. Kap. 49. 
• M Nes, H Müller og JI Pedersen. Ernæringslære, 5 utg. 2.opptr. kap 3, s.50-65, kap.11, 

s.298-318. 
• G-E Aa Bjørnebo og CA Drevon. Mat og medisin. 4. utg. Kap. 9 og 31. 
• R Ross. Atherosclerosis - an inflammatory disease. NEJM 1999; 340: 115-126 
 
Referanser til vitenskapelige originalartikler blir gitt i løpet av undervisningen. 

Uke 44 Klinisk emneblokk – Overvekt 
Overordnede mål: 
Undervisningen bygger på den teoretiske bakgrunnen som studentene tidligere har 
gjennomgått. I undervisningen legger vi vekt på praktisk anvendelse av teorien.  
Læringsmål: 
Etter gjennomgått undervisning skal studentene kunne: 
• Sette realistiske vektmål 
• Ha innsikt i hvilke prosesser som fører til endring av vaner  
• Kunne gi råd om fornuftig vektnedgang og utarbeide varierte og næringstilpassede 

kostforslag. Samt gi råd om fysisk aktivitet som et ledd i vektbehandlingen.  
• Ha kjennskap til ulike behandlingsstrategier og kunne lage en behandlingsplan  
• Ha kjennskap til aktuelle legemidler til bruk ved overvekt 
• Ha kjennskap til etiske aspekter ved overvektsbehandlingen 
Litteratur: 
• Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. Vekt - helse. 1. 2000. Oslo, Statens råd for 

ernæring og fysisk aktivitet. 12-1-2000.  
• Thomas B. Manual of Dietetic Practice. Third Edition. 2001; 463-483. 
• Tonstad S, Birkeland KI. Fedmeepidemien – har slankepiller en plass i behandlingen? 

Tidsskrift for Den Norske Laegeforening 2000; 120(17):1997-2001. 
• Søgaard AJ. Helsekonsekvenser av vektendring - er slanking fordelaktig? En 

litteraturoversikt. Norsk epidemiologi 2000; 10(1):95-108. 
• Laquatra I, Danish SJ. A challenge to change the way we help. JADA 2001; 101(11):1318. 
• Tonstad S, Graff-Iversen S. Action levels for obestity treatment in 40-42 y-old men and 

women compared with action levels for prevention of coronary heart disease. Int J obes 
2001; 25: 1698-1704.  

• NFKE: Faglig veileder for overvektsbehandling av voksne (2002) 
• Toubro S, Astrup A. Ad libitum low-fat, high carbohydrate diet versus 

calorie counting for weight maintainance after major weight loss in obese 
patients.  BMJ 1997; 314: 29-34 
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• McManus K, Antinoro L, Sacks F.  A randomized controlled trial of a 
moderate-fat, low-energy diet compared with a low fat, low-energy diet for 
weight loss in overweight adults.  Int J Obes 2001; 25: 1503-11. 

• Diabetes Prevention Program Research Group.  Reduction in the incidence 
of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin.  N Engl J Med 
2002; 346: 393-403. 

• Astrup A, Buemann B, Flint A, Raben A. Low-fat diets and energy blance: 
how does the evidence stand in 2002? Proceedings of the Nutrition Society 
(2002), 61:299-309.  

• Frankenfield DC, Rowe W, Stanley Smith J, Cooney RN. Validation of 
several established equations for resting metabolic rate in obese and 
nonobese people. J Am Diet Assoc 2003;103:1152-1159. 

• Saris WHM, Blair SN, van Baak MA et al. How mutch physical activity is enough to 
prevent unhealthy weight gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus 
statement. Obesity Reviews (2003)4;101-114. 

Uke 45 Diabetes 
Læringsmål: 
Studentene skal kunne: 
• de norske retningslinjene og behandlingsmålene for diabetes (NSAM)  
• mulige årsaker til og utbredelse av de ulike typene diabetes, også svangerskapsdiabetes.  
• redegjøre for den teoretiske bakgrunnen for de kostanbefalinger som finnes for diabetes 
• omsette teoretisk kunnskap (punkt 3)  til individuelt tilpasset veiledning og praktiske, 

relevante råd til ulike grupper av personer med diabetes (type 1,  type 2, ulike 
aldersgrupper, svangerskapsdiabetes og type 1 diabetes under graviditet). 
 Herunder også:  

o forklare hva slags betydning glykemisk indeks har i behandling av diabetes.  
o gi råd om bruk av kunstige søtningsstoffer ved diabetes 

• betydning av fysisk aktivitet i behandling og forebygging av diabetes. 
• de ulike perorale antidiabetika som finnes og ha kunnskap om hvilke bivirkninger og 

positive sider ved disse medikamentene som er av betydning for kostbehandlingen. 
• nevne de ulike insulintypene som er på markedet og kjenne til bruken av disse. 
• kjenne til hvordan blodsukkernivå måles og hvordan disse målingene brukes i 

behandlingen av den som har diabetes og av behandlere. 
• kjenne til senkomplikasjonene ved diabetes og forebygging av disse.  
• være orientert om de psykiske sidene ved å ha diabetes og kjenne til problematikken rundt 

diabetes og spiseforstyrrelser. 
Litteratur 

• Briony Thomas.Dietetic management of disease 4.16 Diabetes mellitus, s. 443-463. 
Dietetic Practice  eller  Krause’s Medical Nutrition Therapy for Diabetes Mellitus and 
Hypiglycemia of nondiabetic origin s. 742-774.Food, Nutrition and Diet therapy. 

• NSAMs handlingsprogram for diabetes i allmennpraksis, 2000, Kap 2, (s 20-22),  kap 4 
(s32-57) 

• KEFF referansegruppe; prosedyreplan for kostbehandling av diabetes  
• The Diabetes Control and Complications Trial Reasearch Group. The effect of intensive 

treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in 
insulin-dependent diabetes mellitus. N Eng J Med 1993; 329: 977-86 
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• Woodward, T. Groves, M. Wallymahamed, J. P. Wilding, G.V. Gill. Attaining UKPDS 
management targets in type 2 diabetes: failures and difficulties. Pract Diab Int 2001; 
18(9):307-10 

• Birkeland, Claudi, Hansteen, Hanssen, Hjermann, Jenssen, Jervel, Os. Forebygging av 
hjerte- og karsykdom ved type II diabetes. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2554-9  

• Borghouts, Keizer. Exercise and insulin sensitivity. Int J Sports Med 2000: 21; 1-12 
• Spiseforstyrrelser ved type 1-diabetes. Jon Haug. Diabetes for helsepersonell nr. 2, 2002 
• Øystein Aagenæs.Utvikling i kostbehandling av diabetikere de siste 100 år. Diabetes for 

helsepersonell nr. 2, 2002         
• Jak Jervell.Diabetes i et internasjonalt perspektiv. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 

2686-9 
• Anne-Marie Aas. Norske kostanbefalinger for mennesker med diabetes anno 2002.  
• Aas AM. Glykemisk indeks – ny nøkkel til god helse? Utposten 2002; 4:39-42. 
• Diet, Nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a Joint WHO/FAO Expert 

Consultation. WHO Technical Report Series 916. Kapittel 5.3 Recommendations for  
preventing diabetes s 72-78 

• Tuomilehto, Lindstöm, Eriksson, Valle, Hämäläinen, Ilanne-Parikka, Keinänen-
Kiukaanniemi, Laakso, Louhernata, Rastas, Salminen, Uusitupa, Prevention of type 2 
diabetes by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New Eng 
J Med 2001; 344 (18): 1343-50) 

• Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 
diabetes with lifestyle intervention or metformin. New Eng J Med 2002; 346: 393-403 

 
Uke 46-47 Hjerte- og karsykdommer. Patogenese, epidemiologi og 
risikofaktorer. 
Overordnet læringsmål:  
På bakgrunn av vitenskapelig litteratur presentere hovedargumentene for vår forståelse av 
sammenhengen mellom hjerte-og karsykdommer og kosthold. 
Læringsmål: 
Patogenese 
Studentene skal kunne: 
• Beskrive utviklingen av atherosklerose og plaquedannelse. 
• Beskrive trombedannelse. 
• Dokumentere forståelse av mekanismer og faktorer som er involvert i blodplatefunksjon, 

koagulasjons- og fibrinolysefaktorer, inflammatoriske celler og inflammasjonsmolekyler. 
• Skissere lipidhypotesen for utvikling av atherosklerose.Vise til de viktigste argumentene 

som lipidhypotesen bygger på: 
  Klinikk  
  Genetikk 
  Dyreeksperimentelle og cellebiologiske undersøkelser 

           Epidemiologiske undersøkelser.  
Klinikk  
Studentene skal kunne beskrive og karakterisere de viktigste hjerte- og karsykdommer: 
• Hjerteinfarkt 
• Angina pectoris 
• Claudicatio intermittens 
• Hypertensjon – Hjerneslag 



 30.08.2004  

 
 

 19

Hjerte- og karsykdommenes epidemiologi 
Studentene skal kunne vise til hvordan kunnskap om hjerte- og karsykdommer kan 
fremskaffes gjennom: 
• Dødsårsaksstatisikken: 
 -  Endringer i dødelighet og insidens av hjerte- og karsykdommer i Norge og internasjonalt 

i løpet av den siste 50-års periode. 
 -  Alders- og kjønnsforskjeller 
 -  Hjerte- og karsykdommenes betydning for den totale dødelighet. 
 -   Sosiale forskjeller i dødelighet og incidens av hjerte- og karsykdommer 
• Vise til kunnskap om risikofaktorer og årsaksfaktorer som er fremskaffet gjennom:  
 -  Prospektive kohortestudier, vise til de viktigste resultatene fra store                    

undersøkelser som Framingham-undersøkelsen, 7-Countries undersøkelsen, nordiske 
undersøkelser o.a. (beskrivelse av de viktigste). 

 -  Pasient – referentstudier 
 -  Randomiserte kontrollerte intervensjonsstudier: Primær-preventive forsøk: f.eks Oslo-

undersøkelsen, West of  Scotland u.s. Sekundær-preventive forsøk: f.eks. DART u.s. Lyon 
u.s. 4S u.s. 

 -  Forsøk med kolesterolsenkende medikamenter. 
 -  Metabolske og biokjemisk-eksperimentelle studier.  
Risikofaktorer 
Studentene skal kunne vurdere kostholdets relative betydning i forhold til og i samspill med 
andre risikofaktorer for koronar hjertesykdom som: 
• Arv 
• Kjønn 
• Alder 
• Blodkolesterol 
• (LDL-/HDL-kolesterol, Lp(a)) 
• Triglycerider 
• Høyt blodtrykk 
• Røking 
• Fedme  
• Det metabolske syndrom, insulinresistens og diabetes 
• Total plasma homocystein 
• Kunne diskutere mulige beskyttende faktorer som: 

o Alkohol 
o VLC n-3 fettsyrer 
o Folat 
o Frukt og grøntsaker 
o Fysisk aktivitet 

 
Uke 48  Sammenhengen mellom kost og høyt blodtrykk. 
Læringsmål: 
Studentene skal kunne redegjøre for: 
• Hvordan blodtrykket reguleres og hvordan denne regulering kan påvirkes av kost og 

medikamenter 
• Sykelige konsekvenser av høyt blodtrykk 
 -  Slag (hjerneblødning og hjerneinfarkt) 
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 -  Hjerteinfarkt, hjertesvikt 
 -  Nyresykdom 
 -  Øyebunnsforandringer 
• Blodtrykkssykdommenes epidemiologi 
• Betydningen av totalt energiinntak, fysisk aktivitet og overvekt for utviking av 

hypertensjon  
• Betydningen av salt (Na og K), fett og alkohol samt andre faktorer i kosten som vist i 

DASH-studiene 
Litteratur: 
• JS Garrow, WPT James and A Ralph, Human Nutrition and Dietetics, 10th ed: Kap. 10, 

s.160-161 
• BA Bowman and RM Russel. Present Knowledge in Nutrition , ILSI press 2001. Kap. 29. 
• LJ Apple et al. A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. NEJM 

1997; 336: 1117-24. 
• FM Sacks et al. Effects on blood pressure of reduced dietary sodium and the dietary 

approaches to stop hypertension (DASH) diet. NEJM 2001; 344:3-10. 
• Intersalt Cooperative Reasearch Group. Intersalt: an international study of the electrolyte 

excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. 
BMJ 1988;297:319-28. 

• K Hermansen. Diet, blood pressure and hypertension. Brit. J. Nutr. 2000;83 (suppl.1) 
S113-199). 

• SE Gariballa. Nutritional factors in stroke. Brit. J. Nutr. 2000;84:5-17.  
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Uke  49  Klinisk uke på Lipidklinikken; Hjerte- og karsykdommer 
Læringsmål: 

Studentene skal  
• redegjøre for den teoretiske bakgrunnen for de kostråd som gis til hyperlipidemi- og hjerte-

og  karpasienter 
• omsette den teoretiske bakgrunnen for anbefalingene til praktiske kostråd 
• kjenne til hvilke lipidsenkende medikamenter som er i bruk og deres virkningsmekanisme 
• gjøre en risikovurdering av en pasient utifra opplysninger om ulike risikofaktorer, og utifra 

denne foreslå en egnet behandlingsstrategi  
• redegjøre for genetikk ved lipidforstyrrelser 
• kjenne til hjerterehabilitering og trening etter hjerteinfarkt  
• ha innsikt i problemstillingen rundt det å leve med høy risiko for hjerte- kardød 
Litteratur 
• Manual of Dietetic Practice. ed. Briony Thomas, kap 4.21 Cardiovascular disease: general 

aspects s 504 – 513, kap 4.22 Coronary heart disease s 514 – 524, kap 4.23 Hyperlipidemia 
s 525 – 533  eller  Krause’s Food, Nutrition, & Diet Therapy, Kap. 23; Nutrition in 
Cardiovascular Disease s.509-553. 

• AHA Dietary Guidelines. Revision 2000: A statement for healthcare Professionals From 
the Nutrition Committee of the American Heart Association. Circulation. 2000;102:2284-
2299 

• Lyon Diet Heart Study, Kris-Etherton et al. Circulation 2001; 103(13):1823 
• Familial Hypercholesterolemia from children to adults. Mini-syposium: Lipid and Protein 

disorders: Biochemistry and molecular genetics. Leiv Ose. Cardiovascular Drugs and 
Therapy 16;289-293 2002 

• Behandling av hyperlipidemi. Tidsskrift for den Norske Lægeforening nr. 29, 
1995;115:3629-31 

• AHA Science Advisory: Monounsaturated Fatty Acids and risk of cardiovascular Disease. 
Penny M. Kris-Etherton. 1999. 

• Behandlingsmål for blodlipider hos høyrisikopasienter for aterosklerotisk sykdom Arne 
Svilaas et al. Tidskrift for Den Norske lægeforening nr.9/2001 

• Behandling av hypertriglyseridemi. Kjetil Retterstøl. Lipidforum 32/00 
• Fish Consumption, Fish oil, Omega-3 fatty acids, and Cardiovascular Disease. 

Kris_Etherton et al for the Nutritional Committee, AHA Scientific Statement. Atherioscler 
Thromb Vasc Biol 2003;23:e20-e31 + Circulation 2002;106:2747-57 

• Folates and Cardiovascular Disease. M.C. Verhaar et al, Arterioscler Tromb Vasc Biol. 
2002;22:6-13 

• Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease. N. Eng. J. Med., 
Vol. 345, No. 12, 2001 page 892-902 - finne selv 

• The use of antioxidant supplements in coronary heart disease. Kritharides&Stocker, 
Atherosclerosis 164(2002) 211-219 

• Lipoproteins, nutrition and heart Disease. Shcaefer E, Am J Clin Nutr 2002;75:191-212 
• Randomized Clinical Trials on the effects of Dietary Fats and Carbohydrate on plasma 

Lipoproteins and cardiovascular Disease. Sacks & Katan, Am J Med 2002;113(9B):13S-
24S 

• A review on the diagnosis, natural history, and treatment of familial 
hypercholesterolaemia. Marks et al. Atherosclerosis 168 (2003)1-14 
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• Effect of an Indo-Mediterranean diet on progression og coronary artery disease in high risk 
patients; a randomised single-blind trial. Singh et al.Lancet.360 (2002). 

 
Uke 50 Forebyggende strategier 
Læringsmål: 
Studenten skal: 
-På grunnlag av forståelsen av sammenhengen mellom kosthold og hjerte- og karsykdommer 
kunne liste opp mål for endring av kostholdet. Vurdere gjennomføringen av disse målene som 
høyrisikostrategi eller som befolkningsstrategi. 
-Kunne omskrive målene til konkrete retningslinjer for kostholdets sammensetning. 
-Foreslå og diskutere strategier og virkemidler som kan være realistiske for å nå målene. 
-Kunne diskutere nytten av livsstilsendringer i forhold til bruk av medikamenter i 
forebyggelse av hjerte- og karsykdommer. 
 
Litteratur 
Lærebøker, oversiktsartikler og vitenskapelige originalartikler.  
Liste kommer senere!! 
 
Uke 51 Leseuke 
 
Eksamen fredag 17 desember, 6 timer skriftlig med bokstavkarakterer. 
 
Spesifisert oversikt over de deler av undervisningen som er 
obligatorisk. 
 
PBL-undervisning 
All PBL-undervisning er obligatorisk på samme måte som i Oslo96. Totalt er det 9 
undervisningsuker med PBL (18 frammøter). Frammøte/fravær til PBL-undervisningen vil bli 
registrert på samme måte som i Oslo96, ved egenhendig signatur. Fravær fra denne 
undervisning på mere enn 5 ganger vil føre til kompensasjonsoppgave(r) etter avtale med 
blokkansvarlige. 
 
Kurs: 
Det forlanges deltagelse og godkjent skriftlig rapport i følgende kurs:  K1 – Energi, K2- 
Protein og K3-Blodglukoseforsøk. 
 
Presentasjon av litteraturoppgaver.  
Uke 43-Glykemisk indeks og uke 47 Hjerte- og karepidemiologi. 
 
Obligatorisk aktivitet spesielt for klinisk ernæring: 
Godkjenning av  rapport fra 2 koster 
Presentasjon i plenum  av 1 kost  
Møte med pasient i uke 44.  
 
   
Kursevaluering 
Det er avsatt tid til kursevaluering i uke 38, 46 og 50 (se timeplan)
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SPESIALKOSTER 
 
Faglig innhold:  
Hver student skal spise, registrere og beregne 2 ulike spesialkoster. For hver spesialkost skal 
det leveres en skriftlig rapport (mal for utforming av rapport deles ut ved introduksjonen til 
kostene). Innlevering av rapportene er obligatorisk, og rapportene må være godkjent for at 
studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk å legge fram sine 
beregninger og vurderinger for en spesialkost for felles gjennomgang og diskusjon. Denne 
gjennomgangen bør vare ca.15 minutter. 
 
Kosten skal spises i tre sammenhengende dager inklusive en lørdag eller søndag. Menyen 
skal næringsberegnes ved hjelp av programvaren ” Mat på data” før kosten prøves ut. 
Dersom man av ulike grunner ikke kan spise en eller flere av kostene, må man minimum 1 
måned før eksamen levere søknad om fritak med dokumentasjon (legeerklæring) til 
Undervisningsutvalget.  

 
• Kost ved diabetes type 2 og hyperlipidemi (hverdagskost; i henhold til SEFF's 

anbefalinger) 
• Natriumredusert kost 3 g natriumklorid/1,2 g natrium per dag.  
 
Frist for å levere inn rapporter fra kostene er 1.nov. 2004. 

 
Læringsmål: 
• Få erfaring i å planlegge, spise og registrere ulike spesialkoster.  
• Få erfaring i å beregne spesialkoster i ”Mat på data” 
• Få erfaring i å vurdere næringsinnholdet i spesialkoster  
• Kunne gi praktiske råd om matvarevalg og bruk av tilskudd til pasienter som får 

spesialkoster. 
 
Litteratur:  
• Lærebok: Thomas B (ed) & the British Dietetic Association: Manual of Dietetic practice 

(2001): Kap: 1.5 + kapitler om de ulike kostene. 
• Statens ernæringsråds: Retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner. 

Universitetsforlaget 1995 
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 Timeplan 
Regulering av metabolske veier; Samspill og fluks i metabolismen: 
16.08 – 20.08  Ansv: Bjørn Skålhegg, tlf: 22851548, Email: bjorn.skalhegg@medisin.uio.no 

Uke 34 Man Tir Ons Tor Fre 
08:30 

 
 (BS) 
Fordøyelsessyst
emet. Opptak av 
karbohydrat, fett 
og protein i 
tarm.  
 

  (BS) Opptak, 
hormonell 
regulering og 
fordøyelse av 
karbohydrat, fett 
og protein i 
lever, muskel og 
fett 
 

Lesedag    (BS)  Metabolske faser, 
integrert metabolisme av 
karbohydrat, fett og protein og 
kroppens tilpassning til sult 

PBL (BS)L  Gr 1 
Metabolsk tilpasning 
til faste/sult 

09:30   (BS) Opptak 
og hormonell 
regulering av 
karbohydrat, fett 
og protein i 
lever, muskel og 
fett. 

  (BS) Opptak, 
hormonell 
regulering og 
fordøyelse av 
karbohydrat, fett 
og protein i 
lever, muskel og 
fett 

   (BS)  Metabolske faser, 
integrert metabolisme av 
karbohydrat, fett og protein og 
kroppens tilpassning til sult 

 

10:30  PBL (BS)  Gr 1 
Metabolsk 
tilpasning til 
faste/sult 

   PBL (BS)  Gr 2 
Metabolsk tilpasning 
til faste/sult 

13:00 PBL (BS)  Gr 2 
Metabolsk 
tilpasning til 
faste/sult 

    

14:30 PBL (BS)  Gr 3 
Metabolsk 
tilpasning til 
faste/sult 

   PBL (BS)  Gr 3 
Metabolsk tilpasning 
til faste/sult 
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Energiomsetning og energibehov 
23.08 – 27.08   Ansv: Bo-Egil Hustvedt  Tlf 22 85 13 30 E-mail: b.e.hustvedt@medisin.uio.no 

Uke 35 Man Tir Ons Tor Fre 
08:30 

 
(BEH) Introduk-
sjon  til E-kurs 
m/innledende 
oppgave. 

(K1) (BEH) 
BMR-målinger 
fra kl  0700 

(K1) (BEH) 
BMR-målinger 
fra kl  0700 

(K1) (BEH) 
BMR-målinger 
fra kl  0700 

PBL (BEH)  Gr 1.  Kostplan 
Skitur over Nordpolen 
 

09:30 (K1) (BEH)Start 
Time - motion  
Start/Intro til 
Actireg 

    

10:30 (K1) Start Time 
- motion  
Start/Intro til 
Actireg 

   PBL (BEH)  Gr 2.  Kostplan 
skitur over Nordpolen 

12:30 PBL  (BEH)  
Gr 1.  Kostplan 
skitur over 
Nordpolen 

    

13:00     (BEH) 
Energiforbruk  

  (BEH) 
Energiforbruk 

(K1)  (BEH) 
Stopp Time 
Motion/ 
Avlesning av 
Actireg 

PBL (BEH)  Gr 3.  Kostplan 
skitur over Nordpolen 

14:00 PBL (BEH)  
 Gr 2.  Kostplan 
skitur over 
Nordpolen 

  (BEH) 
Energiforbruk  

   

14:30    (K2 HH) 
Proteinforsøk 
Info/veiledning 
utlevering 

(K2,HH,KT)  
Start protein forsøk utlevering 
av utstyr. 
Snop !! 

15:30 PBL (BEH)  
 Gr 3.  Kostplan 
skitur over 
Nordpolen 

   Veie flasker etc 

     Veie flasker etc 

 
Fedme / Overvekt / Fettvevets biologi 

30.08 – 03.09   Ansv: Bo-Egil Hustvedt  Tlf 22 85 13 30 E-mail: b.e.hustvedt@medisin.uio.no 
Uke 36 Søn Man Tir Ons Tor Fre 

0X:XX Start kost-
registrering KR 1. 

Døgn- 
Urin-1 
KR 2.         

Døgn- 
Urin-2 
KR 3. 

Døgn- 
Urin-3 
KR 4. 

Døgn- 
Urin-4  

Innlevering av rapport (K1) 

08:30 
 

 (HH) 
Status K2 

  (CAD) 
Fettvevets 
biologi 

  (ST) Fedme 
/Overvekt 

 (MS) Presentasjon 
Gruppeoppgaver  Slanking 

09:30   (HN) Fettvevets 
molekylær-
biologi. 

  (ST) Fedme 
/Overvekt 
 

  

11:00      
(HH) Status K2 

12:30  (MS) 
Gruppe-
oppgaver  
Slanking 

   Reservetid 

13:30       

 ”Snop” ”Snop” ”Snop” ”Snop”   

 
NB!    KR1, KR2, ...., KR8    betyr Kostregistrering
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Proteinmetabolisme med selvforsøk   
06.09 – 10.09   Ansv: Halvor Holm  tlf 22851335 E-mail: t.h.a.holm@medisin.uio.no 

Uke 37 Søn Man Tir Ons Tor Fre 
0X:XX Kopi av 

kostinntak 
fra Uke 36 
KR 5. 

Døgn- 
Urin-5 
KR 6. 

Døgn- 
Urin-6 
KR 7. 

Døgn- 
Urin-7 
KR 8. 

Døgn- 
Urin-8 

 

08:30 
  

(HH) 
Result/Tab 
K2 

 (HH) Protein 
1 

Lesedag  (HH) Protein 3 PBL  (HH)   Gr 1 
Hvorfor vokste ikke 
alle dyrene?       Lab  

09:30    (HH) Protein 
2 

  (HH) Protein 4  
   "                      Lab 

10:30  PBL  (HH) 
Gr 1 
Hvorfor 
vokste ikke 
alle dyrene? 

  Start N-analyser 
(Fordelt i 2 grupper) 

PBL  (HH)   Gr 2 
Hvorfor vokste ikke 
alle dyrene?        Lab 

11:00   (K1) (BEH) 
Diskusjon og 
tilbakeleverin
g av rapport. 

 Lab  
  "                       Lab 

12:00      
Lab 

 
  "                       Lab 

13:00  PBL  (HH)   
Gr 2 
Hvorfor 
vokste ikke 
alle dyrene? 

   PBL  (HH)   Gr 3 
Hvorfor vokste ikke 
alle dyrene?        Lab 

14:00      
Lab 

 
                            Lab 
 

14:30  PBL  (HH)   
Gr 3 
Hvorfor 
vokste ikke 
alle dyrene? 

    
                            Lab 
 

 ”Super-
protein” 

”Super-
protein” 

”Super-
protein” 

”Super-
protein” 

Lab ↓ ??                        Lab↓ ?? 

 
Proteinmetabolisme med selvforsøk 
13.09 – 17.09  Ansv: Halvor Holm  tlf 22851335 E-mail: t.h.a.holm@medisin.uio.no 

Uke 38 Man Tir Ons Tor Fre 

08:30 
 

 (HH) Protein 
5 

 (HH) Protein 7 Lesedag  (HH) Protein 9 (F/S) (HH) 
Beregne  "Optimal C.S.” 
  

09:30  (HH) Protein 
6 

 (HH) Protein 8   (HH) Protein 10  

10:30    Evalueringsmøte 
 

 

12:30 (F/S) Start på 
beregning: 
av”Chemical 
Score” 
“C.S.” 

     (HH) 
Status K2 
Avtale rapport 
“C.S.” ↓ ?? 
 

13:30 C.S. ↓ ??    "C.S." ↓ ?? 

14:30     "C.S." ↓ ?? 

15:30      
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Evaluering av ernæringsstatus hos barn.  Underernæring – årsaker, konsekvenser og tiltak 
20.09 – 24.09  Ansv: Ingrid Bariksmo  tlf 64849182  E-mail ingrid.barikmo@hiak.no  

 

 

Uke 39 Man Tir Ons Tor Fre 
08:30 
 

 (LET) Evaluering 
av ernæringsstatus 
hos barn 

 (IB) 
Underernæring – 
årsaker, 
konsekvenser og 
tiltak 

 (LET+IB) 
Gruppearbeid i PC-
stuen  

Arbeid i grupper 
Hele dagen 

 (LET+IB) 
Presentasjon/ 
diskusjon av 
gruppearbeid  

09:30  (LET) Evaluering 
av ernæringsstatus 
hos barn 

 (IB) 
Underernæring – 
årsaker, 
konsekvenser og 
tiltak 

 (LET+IB) 
Gruppearbeid i PC-
stuen  

  (LET+IB) 
Presentasjon/ 
diskusjon av 
gruppearbeid 

10:30  (IB) 
Underernæring – 
årsaker, 
konsekvenser og 
tiltak 

 (IB) Mat og 
ernæring i 
sultkatastrofe- 
situasjon  

 (LET+IB) 
Gruppearbeid i PC-
stuen  

  (LET+IB) 
Presentasjon/ 
diskusjon av 
gruppearbeid 

12:00      

13:00  Antropomeriske 
målinger – teori og 
praksis (LET) 
(til kl. 15) 
 

Utlevering og 
diskusjon av 
gruppeoppgave, 
inndeling i 
grupper (til kl. 15) 
(IB) 

 (LET+IB) 
Gruppearbeid i PC-
stuen 

  (LET+IB) 
Presentasjon/ 
diskusjon av 
gruppearbeid 

14:00    (LET+IB) 
Gruppearbeid i PC-
stuen 

  (LET+IB) 
Presentasjon/ 
diskusjon av 
gruppearbeid 



 30.08.2004  

 
 

 28

 Klinisk emneblokk 
Introduksjon 
Ansv: Kristin  Kardel  tlf 22 85 13 43, E-mail: k.r.kardel@medisin.uio.no 
Sted: IMB, Avdeling for ernæringsvitenskap, Rom 2183 
Introduksjon, kostanamnese, sykehusets organisering, etikk og administrasjon, personlig 
hygiene og oppførsel, møte med alvorlig syke mennesker. 
27.09 – 01.10 
UKE 40 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
9:15 (POI og KRK) 

Introduksjon til 
klinisk ernæring 
   

 (CH) 
Vurdering av 
kostanamneser 
 
 
 
 
 
 

 (CH) 
Kostveiledning 
 

10:15 (BH) Kef’s ansvar og 
arbeidsoppgaver 
 

 (CH) 
Vurdering av 
ernæringsstatus hos 
ulike pasienter 
Screening 
 

 (CH) 
Journalnotat 
 

11:15  (IB)Lov om 
helsepersonell 
 

(PN) Etikk og 
taushetsplikt 
 

Praktisk øvelse: 
-journalnotat 
på egen “pasient” 
(ansatt eller medstudent) 
 

12:00 Lunsj Lunsj Lunsj 

12:30 (MGL) Møtet med 
alvorlig syke 
pasienter 
 

   (KRK) 
Informasjon om spesialkoster 
 

13:30 
 
 

(NS) Hygiene 
 

14:30 

 (IB) 
Sykehusets 
organisasjon og 
administrasjon 
v/Ingunn Bergstad 
 

Info om KEFF 
v/Inger Elisabeth 
Moen 
 

(CH) Praktiske øvelser 
i kostanamnese 
 
(CH, AMK, og KRK). 
 
 

Lesedag 
     

 

 
 
 
Karbohydrater med lab (fiber, GI) 
04.10 – 08.10  Ansv: Svein Olav Kolset, tlf  22851383, E-mail: s.o.kolset@medisin.uio.no 
 
 

Uke 41 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
8:30 
 
 
9:30 
 
 
10:30 

 (SOK) 
Strukturer, 
egenskaper 
 
Fysiologi 
Metabolisme 
 
 

 (SOK) 
Sukker. Forbruk 
 
 
Metthet. Sukker og 
fedme 
 
 
 
Planlegge spiseforsøk 
(TKO) 
 

Lab  (TKO og SG) 
Spise og 
blodglukoseforsøk 
Internett-diabetes 
 
 
Tone K. Omsland 
Sedegheh 
Gharagozlian 

Lab (TKO og SG) 
Spise og 
blodglukoseforsøk 
Internett-diabetes 
 
 
Tone K. Omsland 
Sedegheh 
Gharagozlian 

 (SG) 
Fiber  
Glykemisk indeks 
 
Sedegheh 
Gharagozlian 
 
Gruppeoppgaver: 
Glykemisk indeks 
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Lipidmetabolisme, kost, serumlipider og dyslipoproteinemi     
11.10 – 15.10 Ansv: Jan Ivar Pedersen, tlf  22851358, E-mail: j.i.pedersen@medisin.uio.no   og 
         Serena Tonstad    , tlf  22117939, E-mail: serena.tonstad@ulleval.no 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
Karbohydrater/Metabolsk syndrom/diabetes 
18.10 – 22.10   Ansv: Svein Olav Kolset, tlf  22851383, E-mail: s.o.kolset@medisin.uio.no 
Uke 43 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
8:30 
 
 
9:30 
 

(TKO/SG) 
Seminar  
Presentasjon av 
gruppeoppgaver: 
Glykemisk 
indeks 
 
 
 
 

 (TKO) 
AGE – biokjemi 
Cellebiologi 
 
 
Senkomplikasjoner 
 
 

Seminar (TKO/SG) 
Presentasjon av data fra 
spiseforsøk 
Diskusjon om internett-
diabetes 
 
 

 (ST) 
Metabolsk syndrom 
 
 
 
Metabolsk syndrom 
 
 
 

 (ST) 
Diabetes type 2 
 
 
 
Diabetes type 2 
Serena Tonstad 

 

Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:30 
 

Fett og fettsyrer (JIP) 
 
 

Lipoproteiner og 
lipoproteinmetabolisme (CAD) 

Effekter av 
kostfaktorer på 
plasmalipider (JIP) 

Dyslipoproteinemier 
(ST) 

PBL Gr1 

09:30 
 

Fett og oljer i kosten Lipoproteiner og 
lipoproteinmetabolisme 

Effekter av 
kostfaktorer på 
plasmalipider 

Dyslipoproteinemier  

10:30 
 

Fettsyrebalansen i kosten, 
n-3/n-6, 
eikosanoiddannelse 

   PBL Gr 2 

13:00 PBL Gr 1    PBL  Gr 3 

14:30 PBL  Gr 2     

16:00 PBL  Gr 3     
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Klinisk emneblokk - overvekt  
Sted: Ullevål universitetssykehus, Klinikk for forebyggende medisin, bygning K (rett ved 
helikopterplassen), FUS møterom 316 i 3. etg. 

25.10 – 29.10 Ansvarlig: Mette Svendsen, tlf: 23016653, E-mail: mette.svendsen@ulleval.no 
Uke 44 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
09:15 
 

(MS) Overvekt – en 
kronisk tilstand. 
Behandlings-resultat 
og vektmål. 
Behandlings-
strategier. 
Oppgave: Måle liv-
hofte 
 

(KMKN) Hva er 
bestillingen? Litt om 
komunikasjon.  
 

(ST) Når konvensjonell 
behandling ikke 
strekker til. Medisiner 
og operasjoner i 
vektbehandlingen 
 

10:15 (MS) Hvilke kostråd 
skal vi gi? 
 

(KMKN) Adferds-
psykologiske prinsipper 
for å endre vaner.  
 

Møte med en 
slankeoperert pasient. 
Mitt forhold til mat før 
og etter. 
 

11:15 MS) Kostkartlegging 
– hvor går veien 
videre? 
 

Vektbehandling i 
Norge: 
 
Kl. 915-945  
(HØ) Sosial –og 
helsedir. 
 
Kl. 950-1020 
(MS) Ullevålmodellen 
 
Kl. 1025-1055 
(KB) Grete Roede 
 
Kl. 1100-1130  
(IL) Vekt i balanse 
 
Kl. 1135-1205 
(MT) Nettbehandling 
 
Kl. 1210-1240 
(TMO) Vektbehandling 
til spesielle grupper 
 

(KMKN) Motivasjon. 
 

(MS) Gjennomgang av 
egen pasient og 
evaluering 
 
 

12:00 Lunsj Kl. 1245-1330 Lunsj 

Egen pasient 
 
 

Lunsj Lunsj 

12:30 PBL 
(MS, MD og AC) 

Kl. 1400-1900 
Matlagning kurs med 
pasienter   

 (KBJ) Økt aktivitet- et 
nødvendig gode. 
 

PBL 
(MS, MD og AC) 
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Uke 45 Klinisk uke på Aker. 
Diabetes 
Sted: Aker universitetssykehus, Nordre Sinsen kurs & konferansesenter 
01.11 – 05.11   Ansv: Anne Marie Aas, tlf 22894641, E-mail: anne-marie.aas@akersykehus.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB!!   Frist for innlevering av kostrapporter 1.november  
 
 

Uke 45 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
9:15 (BH) Livsstils-

rådgivning hos barn og 
unge med diabetes  
 

10:15 

 (KH) Diabetes type 
1, insulinbehandling 
ved diabetes, 
diabetiske sen-
komplikasjoner, 
svangeskapsdiabete
s/ svangerskap ved 
diabetes type 1  
 

(AMA)Livsstilsrådgivni
ng ved diabetes T1 og 
T2  
 

 (JH) Å leve med 
diabetes, spise-
forstyrrelser ved 
diabetes  
 

11:15      (RM) Praktisk 
om injeksjons-
teknikk,insulintyper
, pumpe, egen-
målinger av blod-
sukker. 

Å leve med diabetes 
v/ hverdagsprofesjonell 
T1 

 (AMA) Livsstils-
rådgivning ved diabetes 
T1 og T2 forts. 
GI, teamarbeid, 
praktiske hjelpemidler i 
rådgivningen 
 

PBL 
 (AMA, IB og AC) 
 
 

12:00 LUNSJ LUNSJ LUNSJ LUNSJ 

12:30 Praktisk om.. forts. (KBJ) Forebyggings-
verkstedet: et eksempel 
på bruk av fysisk 
aktivitet og 
kostveiledning i 
forebygging av diabetes 
v/ kef og daglig leder 
Kirsti Bjerkan 

Forts. PBL (med 
pasient tilstede) 

13:30 Oppsummering/ 
evaluering 

14:30 

PBL  
(AMA, IB og AC) 
 
 

(AMA) Praktisk 
oppgave i forhold til 
diabetes og 
kostrådgivning  

(AMA) Kunstige 
søtningsstoff – regne på 
ADI 
 
 
Deltagelse på L&M-
seneteret/  
Norsk diabetikersenter 
 
 
 

 
 
 
    Lesedag 
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Aterogenese, trombogenese, inflammasjon, aterosklerose og CRP. Hemostasefaktorer/Lab 
08.11 – 12.11  Ansv: Asim Duttaroy, tlf: 22851547, E-mail: asimd@medisin.uio.no 
Uke 46 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:30 Atherosklerose 

og plaque-
dannelse 

(AD) 
Trombedannelse  
 

Koagulasjons- og 
fibrinolysefaktorer i 
relasjon til hjerte- og 
karsykdom 
 

Inflammasjon og 
kardiovaskulær 
sykdom.. 
 

(JIP) 
Effekt av kost på 
hemostasefaktorer  

10:30  Evaluering (K4)  Lab-kurs: 
Hemostasefaktorer 
Introduksjon  (AD) 

(K4) 
Hemostasefaktorer  
Gr 2 

(K4) 
Hemostasefaktorer 
Gr 3 

 

11:30 – 
16:00 

 (K4) 
Hemostasefaktorer  
Gr 1  

   

 
 
 
 
Hjerte- og karsykdommer. Epidemiologi, risikofaktorer    
15.11 – 19.11  Ansv: Jan Ivar Pedersen, tlf  22851358, E-mail: j.i.pedersen@medisin.uio.no   og 
         Serena Tonstad    , tlf  22117939,  E-mail: serena.tonstad@ulleval.no 
Uke 47 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:30 Hjerte- og 

karsykdommer og 
deres epidemiologi 
 

Hjerte- og 
karepidemiologi. Forts. 

Risikofaktorer for hjerte- 
og karsykdommmer 

Gjennomgang av 
artikler. 

Gjennomgang av 
artikler 

10:30 Litteraturoppgave:
Hjerte- og 
karepidemiologi.  
 
Utdeling av artikler 
 

  Litteraturoppgave: 
Hjerte- og 
karepidemiologi.  
 
Gjennomgang av 
artikler 

Litteraturoppgave: 
Hjerte- og 
karepidemiologi.  
 
Gjennomgang av 
artikler 

 
 
 
 
 
 
Kost og hypertensjon. Salt, mineraler, antioxidanter. Cerebrovaskulære sykdommer    
22.11 – 26.11  Ansv: Jan Ivar Pedersen, tlf  22851358, E-mail: j.i.pedersen@medisin.uio.no   og 
         Serena Tonstad    , tlf  22117939,  E-mail: serena.tonstad@ulleval.no 
Uke 48 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:30  (POI)Regulering av 

blodtrykket. 
 (JIP)Kost og 
hypertensjon  

 (ST) Cerebro-
vaskulær sykdom  

PBL Gr 1  

10:30 PBL Gr 1   PBL  Gr 2  

13:00  PBL  Gr 2   PBL  Gr 3  

14:30 
 

PBL  Gr 3     
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Uke 49 Klinisk uke på Lipidklinikken. 
Hjerte- og karsykdommer (Hypertriglyceridemi og dyslipidemi)  
Hjerte- og karsykdommer  
Sted: IMB, Avdeling for ernæringsvitenskap, Rom 2183 
29.11 – 03.12  Ansv: Kristin  Kardel  tlf 22851343, E-mail: k.r.kardel@medisin.uio.no 
 
 

 
 
 
Forebyggelse og forebyggende strategier. En halv uke, resten av uken til eksamenslesning. 
06.12 – 10.12   Ansv: Jan Ivar Pedersen, tlf  22851358, E-mail: j.i.pedersen@medisin.uio.no 

Uke 50 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:30  (JIP) Forebyggende 

strategier 
 

 (JIP) 
Kost vs. medikamenter i 
forebyggelse 

PBL  Gr 1   

10:30 PBL  Gr 1 Evaluering PBL  Gr 2   

13:00 PBL Gr 2  PBL  Gr 3   

14:30 PBL  Gr 3     

 
 
Uke 51 
Leseuke/ Eksamen 
 
Eksamen fredag 17 desember, 6 timer skriftlig med karakterer, Kl 0900 – 15.00. 
 
 

Uke 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9:15 
 

Pasient fra 
Lipidklinikken 

 (ST) 
Bakgrunn for 
kostrådene  
 

(v/KEF) 
 
FH-video 
Pasient med FH 
forteller 
v/ KEF 

 (MD) 
Kostbehandling for 
pasienter med 
hjerteinfarkt/ hjertesvikt 
 

10:15 (v/KEF) 

Kostbehandling for 
pasienter med FH, 
andre hyperlipidemier 
og høy risiko for 
hjerte/karsykdom 

(LO) 
Ungdomsvideo 
Behandling av barn & 
unge med FH 
 

 (SL) 

Hvordan leve med høy 
risiko for hjerte- 
kardød? 

 

v/Tone Omsland 
Presentasjon av  
kost ved hyperlipidemi/ 
diabetes type II 
 
 

 (KN) 
Hjerte- 
rehabilitering/ 
Trening etter 
hjerteinfarkt 
 

11:15 Fortsettelse av 
kostbehandling 
 
 

 (TL) 
Genetikk ved 
lipidforstyrrelser 

 (KR) 
Bivirkninger og 
komplikasjoner 
v/medikamentell 
kolesterolsenkende 
behandling 

2.1.1  

Oppsummering og 
spørsmål v/ ?? 

12:00 Lunsj Lunsj Lunsj 2.1.2 Lunsj 

 

12:30 PBL 
KRK, MD og SG 

  (ES) 
Fett-, fiber- og 
antioksidant-utstilling  

 

PBL 
KRK, MD og SG 


