
• Tallerkenstørrelse
• Turen rundt
• Madens placering
• Skeer, tang, fade, skåle
• At sætte sig med front mod buffeten
• At spise med mange

Håber I har nydt jeres frokost…



Nudging er adfærdsdesign

Ved at ændre på omgivelserne, 
puffes adfærden i en forudsigelig retning. 





Nudging 
- som et sundhedspædagogisk værktøj

• Et ekstra element i din diætbehandling / rådgivning

• Gør den sunde løsning nem og det usunde valg besværligt

• Mindre - ”hvad skal du spise” og mere - ”hvordan opnår vi det”

• Klarlægge ”farezoner” med automatspisning



KIM

Citat fra Kim:
”Min mad er fin, 
som den er…”

”Du må godt 
give kostråd, 
men du skal ikke 
ændre på min 
mad”



Supermarked nudging

• Brød eller blomster

• Vogn eller kurv

• ABC

• Sameksponering

• Spotvarer

• Smagsprøver



Hvad fylder din patient i indkøbsvognen?

Sundt indkøb:

Start med frugt og grønt

Fyld ½ vogn med det grønne

Følg indkøbssedlen

Køb småt, men køb godt

Brug indkøbsguiden



Jo mere vi køber – jo værre

Mængde rabat

Mega size



Det vi køber
- bliver spist

Hvor stor er en ”normal portion”?

• Vi spiser 18-25% mere mad hvis emballage er dobbelt størrelse

• Vi spiser 30-45% mere hvis slik/chips/sodavand er i dobbelt størrelse!



Hvad skal hjertepatienten spise?

- Og hvordan bruges nudging til at få det spist…



Typen af fedt er vigtigere end mængden
• Der er ikke belæg for reduktion af kostens samlede fedtindhold
• Gevinsten opnås når mættet fedt erstattes med umættet fedt og fuldkorn
• Anbefalet indtag af mættet fedt på 10 E%, aktuelt indtag på 15 E%

The 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee Scientific Report, may 2016
Dietary Fats and Cardiovascular Disease, AHA, 2017
Guidelines for mangement of dyslipidaemias, ESC, 2016



350 g Fisk

• Indtag af fisk beskytter 
hjerte og blodkar. 

(blodfortyndende, kardilatation, 
antiinflammatorisk)

• 350g fisk om ugen, heraf 
300g fede fisk til 
hjertepatienter

• Tilskud med fiskeolie synes 
ikke at reducerer risikoen 
for hjerte-kar-sygdom. 

• Tilskud med fiskeolie kan 
få LDL-kolesterol til at stige

Fiskeolie kan overvejes ved:

• Hypertriglyceridæmi

• Småtspisende med iskæmi
el. hjertesvigt
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30 g nødder

• Nødder synes at sænke LDL-
kolesterol

• 30g nødder dagligt nedsætter 
risikoen for hjerte-kar-sygdom

• Vælg nødder uden salt og sukker

• Kokosfedt øger LDL-kolesterol

• Kokos kan ikke anbefales til 
hjertepatienter

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice, 2016
Dietary Fats and Cardiovascular Disease, AHA, 2017

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyq7HturVAhVBYVAKHW1mBnkQjRwIBw&url=http://www.dr.dk/levnu/mad/ekspert-punkterer-myten-om-sund-kokosolie&psig=AFQjCNFqL9vg4gfDvJGi9sUknop-suM7PA&ust=1503477024328333
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyq7HturVAhVBYVAKHW1mBnkQjRwIBw&url=http://www.dr.dk/levnu/mad/ekspert-punkterer-myten-om-sund-kokosolie&psig=AFQjCNFqL9vg4gfDvJGi9sUknop-suM7PA&ust=1503477024328333
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyq7HturVAhVBYVAKHW1mBnkQjRwIBw&url=http://www.dr.dk/levnu/mad/ekspert-punkterer-myten-om-sund-kokosolie&psig=AFQjCNFqL9vg4gfDvJGi9sUknop-suM7PA&ust=1503477024328333
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyq7HturVAhVBYVAKHW1mBnkQjRwIBw&url=http://www.dr.dk/levnu/mad/ekspert-punkterer-myten-om-sund-kokosolie&psig=AFQjCNFqL9vg4gfDvJGi9sUknop-suM7PA&ust=1503477024328333


75 g fuldkorn

• Nedsætter risikoen for hjertekarsygdom
• Højt indtag af fuldkorn sænker LDL-kolesterol
• Solid evidens for indtag af fuldkorn

Desuden:
God effekt på blodsukkeret
Solid mæthed
Nedsætter risiko for overvægt 
Mindsker risiko for kræft



600 g frugt og grønt

• Sammenhæng mellem stigende indtag af frugt og grønt og nedsat 
risiko for udvikling af hjertesygdom

• Mindst 300 g fra grøntsager og resten fra frugt

• Grove grøntsager er bedst

• Juice tæller kun som 1 af de 6.

• Tørret frugt, nødder, kartofler tæller ikke med



Nudging
af køkkenet

• Hvad frister på åbne hylder?
• Hvad står ved siden af saltet?
• Hvilke madvarer står i øjenhøjde?
• Hvilke madvarer står inde bagved?
• Hvilken størrelse har servicen?



Kan vi stole på kostanamnesen ?

Vi har en hullet madhukommelse,  
når det handler om automatspisning.

Arbejdsbord

Køkkenbord

Sofabord



NUDGING
Der er 30% sandsynlighed for 
at du spiser det første du ser, 
når du åbner køleskabet.

Hvad har din patient i sit køleskab?

Kære patient, 
hvad har du i dit 
køleskab?



NUDGING
Grønt og fisk skal 

være synligt 

Gem mættet fedt 

væk

Et snacksikkert køleskab



Længe leve stanniol

Plastfilm eller stanniol?

Fødevarer i klar plastfilm var væk efter 2 dage

Fødevarer i stanniol blev fundet og smidt ud efter 10 dage. 



Lær patienten at placere maden strategisk

• Sæt frugt og grønt på trafikerede steder

• Stil frugtskålen lyst og synligt

• Hav snack grønt klargjort ved sofaen

• Læg fisk og grønt i øjenhøjde i køleskab

• Giv fuldkorn og dåse fisk de bedste pladser i køkkenskabene



Vælg den rigtige model

Normal vægt Vægttab



NUDGING

Du spiser 22% 

mere hvis du 

vælger den store 

tallerken fremfor 

den lille.

• Tallerkenstørrelse
• Afstand til maden
• Portionsanretning
• Spisetempo
• Vær nærværende



Tag kontrollen fra glasset

Der er 150 ml. i alle glas



• Køb lidt, men godt

• Sluk for automatpiloten

• Hellere 4 små poser fremfor 1 stor

• Vælg kun én type slik

• Nyd og smag på hver en bid

Gode råd om søde sager



Vælg den rette pose



Tom slikhylde

Gør det usunde valg besværligt
- Hvor langt vil din patient gå for sine romkugler?



Vælg slik, som skaber skrald

Der er rigtig mange fordele ved at spise slik med papir på.

• Når vi åbner emballage for at spise noget, så registrer vi én 
portion eller ét stykke chokolade.

• Udpakning sænker spisetempoet

• Slik i papir holder ofte længere i munden end labre larver 

• Slikpapir skaber skrald og skrald skaber opmærksomhed. 



Nudging til hjertesund mad

• Downsize portionsstørrelser ved valg af service og emballage
• Øge indtaget af fisk, fuldkorn, frugt og grønt via placering
• Få umættede fedt frem i lyset og mættet fedt ind i mørket
• Nedsætte indtaget af det søde, det salte og sodavand – uden forbud



Nudging på job

• Kontorpladsen

• Møder – gående / stående

• Mødeservering

• Kantinen



Nudging på job

skolelærer Sygeplejerske

Mads Karen



Nudging til mere motion

• Book træning i mobilens kalender 
• Tag træningstøjet på straks efter arbejde
• Brug elektroniske ”trænings gear”
• Byt cafehygge ud med walk and talk
• Sæt cyklen uden for døren og stil bilen langt væk



Hjerteforeningen.dk
Nudging: Nye veje til en hjertesund livsstil

Slipmadensmagt.dk

DSR/Sygeplejersken/bladarkiv:
Sund vane kan blive den nemme løsning


