
Marie Louise KjøLbye 

TIL BORDS MED PARKINSON



TiL bords Med ParKinson

© Parkinsonforeningen 2014.

 

Tekst: Marie Louise Kjølbye, 

journalist, mag. art.

 

Tak for uvurderlig bistand og ekspertråd fra 

klinisk diætist Dorthe Colding, 

overlæge Tove Henriksen og 

sygeplejerske Anders Lundetoft Clausen, 

alle Bispebjerg Hospital, Region H.

Desuden takkes 

Parkinsonforeningens sekretariat og 

frivillige, UCB og Norges Parkinsonforbund.

 

Foto: Dreamstime

Layout: og jensen.dk

Oplag: 1.000

nyd Maden!  3

ernæring og MåLTider   
Generelt om kost 4
For dig med normal vægt og appetit: 
Planlæg dine måltider  6
Energibehov og energifordeling 8 

KosT TiL ParKinsonraMTe 
– særLige udfordringer 10

Hvordan bør jeg sPise? 
- udfordringer og Løsninger  
Når motorikken driller 12
Forstoppelse 14
Mundtørhed  16
Ændret smags- og lugtesans 18
Spise- og synkebesvær  20
At spise så man holder vægten  24
Kost og medicin 26
Træning og kost 28 
 
Læs Mere 30

 In
D

h
O

LD



3

nyD MaDEn!

AT SPiSE OG DRiKKE er en fornøjelse, også når man 
lever med Parkinsons sygdom. Mad skal smage godt, 
og et glas vin eller øl til maden i ny og næ kan være 
en festlig tilføjelse. 
 Som parkinsonramt vil man som alle andre helst 
spise og drikke, så det passer med det liv, man vil 
leve. Måltider skal være rare og hyggelige og gerne 
nydes med mennesker, man 
holder af. 
 At leve med Parkinsons 
sygdom kan dog være kræ-
vende, også energimæssigt. 
Man skal simpelt hen spise 
tilstrækkeligt for at passe 
godt på sin krop.
 Derfor har Parkinsonfor-
eningen valgt at udgive denne kostbrochure, Til bords 
med parkinson, til inspiration for parkinsonramte og 
pårørende. Kostbrochuren er tænkt som et idékata-
log, hvor læserne selv kan plukke praktiske tips og 
ideer. Sundhedspersonale er også velkomne til at 
læse med.
 Brochuren giver en række praktiske anvisninger 
på, hvordan kost og spisevaner kan lette nogle af 

de motoriske og non-motoriske symptomer, som er 
mest udbredt hos parkinsonramte. 
 ikke alle parkinsonramte oplever dog de samme 
symptomer. Husk derfor altid at spørge læge, diætist 
og evt. ergoterapeut til råds.
 Brochuren er inddelt i afsnit, der gør det nemt at 
finde frem til de forskellige typer problemer og løs-

ninger. Fra gode råd om ko-
stens sammensætning til 
praktiske tips om hjælpemid-
ler, der kan gøre det lettere 
at spise og drikke. Desuden 
rummer brochuren forslag til 
at stimulere appetit og fordø-
jelse.  
 Gode råd samles i bokse un-

der overskriften: ”Det kan du selv gøre”.
 Bagest i brochuren findes en kort liste med links til 
bl.a. hjælpemidler og supplerende litteratur. 
God læselyst, og god appetit!

Venlig hilsen
Jorry Højer, landsformand, Parkinsonforeningen.

Måltider skal 
være rare og hyggelige og 
gerne nydes med menne-

sker, man holder af. 

”
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ERnæRIng Og MåLTIDER

gEnERELT OM kOST

LÆKKER OG SUND MAD gør hverdagen lettere og 
bedre. Derfor har vi her samlet nogle enkle kostråd, 
som også er vigtige for virkningen af medicin mod 
Parkinsons sygdom.
 Mennesker er afhængige af, at vi får tilstrækkelig 
næring til udvikling og aktivitet samt til at holde krop-
pen ved lige. Kosten bliver omdannet til energi, som 
kroppen bruger til blandt andet muskelaktivitet og 
kemiske reaktioner i cellerne.
 Kroppen har brug for en vis mængde energi hver 
dag. Hvilestofskiftet udgør ca. 2/3 af kroppens totale 
energiomsætning. Hvilestofskiftet sikrer, at de indre 
organer holdes ved lige og kroppen holdes varm.
 Aktivitet øger energibehovet. ikke kun træning, men 
også muskelspændinger og spontan aktivitet kræver 
energi. Feber, infektion og sårheling øger også vores 
behov for energi.
 Hvis kroppen får for lidt energi, begynder den at 
”spise” af sit eget væv. Kroppen bruger af sine fedt-

depoter, men også af proteiner i muskler mm. Det 
betyder, at man taber sig.
 Protein og fedt er gode kilder til energi, som par-
kinsonramte skal sørge for at få tilstrækkeligt af. 
Parkinsonramte har den særlige udfordring, at pro-
tein og fedt ”konkurrerer” med levodopa-medicinen 
om at blive optaget i kroppen. Derfor skal levodopa 
tages ½ til 1 time før måltidet sammen med et glas 
vand eller juice, så medicinen når at virke.
 Rigelig væske er vigtigt. 
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ERnæRIng Og MåLTIDER

Aktivitet øger energibehovet. 
ikke kun træning, men også 

muskelspændinger og spontan 
aktivitet kræver energi.

”
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ERnæRIng Og MåLTIDER

 FOR DIg MED nORMaL vægT Og appETIT 

pLanLæg DInE MåLTIDER 

I løbet af en dag bør du spise tre velsmagen-
de hovedmåltider. Spis desuden tre mellem-
måltider i dagens løb. Spis, når du er sulten, 
og når det passer bedst.

De tre hovedmåltider kan fx indtages kl. 08, kl 12 og 
kl 18. Mellemmåltider kan spises kl. 10, kl. 14 og kl. 
20-21 – eller når det passer ind.

MorgenMad
Morgenmaden sætter gang i krop og fordøjelse. Flere 
undersøgelser peger på, at parkinsonramte har bedst 
af at spise ”middelhavskost” – frugt, grønt, kornpro-
dukter – til morgenmad. Middelhavskost sætter gang 
i fordøjelsen og konkurrerer ikke så meget med me-
dicinoptagelsen. Mælkeprodukter, som mange er 
glade for til morgenmad, forsinker fordøjelsen og 
kroppens optagelse af levodopa-præparater. Derfor 
er det bedst at gemme mælkeprodukter til senere på 
dagen. 
Serveringsforslag: Groft brød med fedtfattigt pålæg 
som mager ost; grød; nødder og (tørret) frugt. Juice. 
 Hvis du er glad for mælkeprodukter, kan du evt. 
som formiddagsmåltid spise yoghurt eller andet 
syrnet mælkeprodukt med mysli; havregryn med 
fedtfattig mælk. Drik juice eller fedtfattig mælk til 

(skummet-, mini- eller letmælk). Mælkeprodukter er 
en vigtig kilde til protein og energi, som forebygger 
vægttab.

froKosT
Forslag: Fuldkornsrugbrød eller groft rugbrød (ikke 
hvidt brød). Godt og lækkert pålæg, gerne fiskepålæg 
som makrel, marineret sild, torskerogn mm. Grøn 
salat. Omelet, pastaretter eller fedtfattig paté. Hertil 
mager mælk. 

afTensMad
Lækre og nærende retter med kød, bælgfrugter og 
andre proteinrige fødevarer. Nogle trives bedre med 
lyst kød (svinekød, kylling) end med mørkt kød som 
lam og okse. Gerne fisk flere gange om ugen.
Tilbehør: Brune ris, fuldkornspasta, groft brød, kar-
tofler og andre fiberrige kulhydrater. 
Grøntsager: Gerne sunde og grove, fiberrige grønt-
sager som kål og rodfrugter (rødbeder, jordskokker, 
gulerødder, pastinak mm.).
Tilberedning: Steg i olie med højt indhold af fler-
umættet fedt, som raps- eller olivenolie.  

MeLLeMMåLTider
Lette mellemmåltider mellem hovedmåltiderne er 
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ERnæRIng Og MåLTIDER

gavnligt for parkinsonramte. Forbrændingen holdes i 
gang og blodsukkeret holdes stabilt. Mellemmåltider 
bør være nærende og rumme fiber for fordøjelsen. 
 Af hensyn til nattesøvnen (evt. også vægten) bør det 
sene aftensmåltid ikke være for tungt eller rigeligt.  

Velegnede og sunde mellemmåltider: Frugt og grønt 
i stykker eller som smoothies; groft brød; mysli med 
fedtfattig yoghurt; knækbrød med mager ost; rugbrød 

med banan eller frugtpålæg; klar suppe eller grønt-
sagssuppe; rester fra frokost eller aftensmad; fedt 
og sødt, hvis man har brug for ekstra næring. Hvis 
medicinen tages til mellemmåltidet, så husk, at me-
jeriprodukter og tørrede bønner mm. kan sinke op-
tagelsen. 

Husk at drikke rigelig væske til og mellem måltider-
ne.
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EnERgIBEhOv Og 
EnERgIFORDELIng

ERnæRIng Og MåLTIDER

Kulhydrat: Generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at 
50-60 % af den daglige kost stammer fra kulhydrat 
(stivelse).
 Kulhydraterne i kosten bør især bestå af grove 
kornprodukter, frugt og grøntsager, kartofler, brune 
ris og fuldkornspasta, som også giver vitaminer, mi-
neraler og fibre. De ”langsomme” kulhydrater i fiber-
rig kost gavner fordøjelsen og bidrager til at holde 
blodsukkeret stabilt. Sukker giver derimod kun tom-
me kalorier – dvs. hurtig energi, men ingen vigtige 
næringsstoffer. Sukker bør derfor højst udgøre ca. 10 
% af kosten.

Protein: Protein bør udgøre 10-20 pct. af den daglige 
kost. Kød, mejeriprodukter, fisk, æg samt bønner, 
linser og kikærter er gode proteinkilder. 

Fedt: 25-35 % af kosten bør bestå af fedt. især bør 
man spise umættet fedt, som findes i fede fisk som 
sild, makrel og laks, samt i olie, nødder, mandler og 
plantemargarine.
 Smør, svine- og oksekød, smør samt kager og kiks 
er rige på mættet fedt, men er gode for energien – og 
for mange en nydelse i sig selv.

Vitaminer og mineraler: De fleste får dækket det 
daglige vitaminbehov ved at spise sundt og varieret. 
Spis rigeligt frugt og grønt, dvs. 2-3 frugter og ca. 300 
g grøntsager dagligt, fordelt over hele dagen. Skift 
mellem mørkt og lyst kød og spis rigelig fisk.
 Jern, calcium (kalk) og D-vitamin er sværest at 
dække ind, især hvis appetitten er beskeden. 
 

energibeHov og energifordeLing

Kosten består af forskellige næringsstoffer, 
som er livsnødvendige for os. De kan inddeles 
i seks hovedgrupper: Kulhydrat, protein, fedt, 
mineraler, vitaminer og vand.

Protein 
10-20%

Kulhydrat
50-60%fedt

25-35%
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ERnæRIng Og MåLTIDER

Leverpostej, rødt kød og grove kornprodukter er rige 
på jern. C-vitaminer i juice og frugt gør det lettere for 
kroppen at optage jern. 
 Kalk findes i mælkeprodukter, men også i stærk-
grønne bladgrøntsager som broccoli og spinat. D-
vitamin gør det lettere for kroppen at optage kalk. 
 D-vitamin er det vitamin, man lettest kommer til at 
mangle. Fed fisk og sollys tilfører kroppen D-vitamin. 

i vinterperioden har ikke mindst de ældre gavn af fi-
skeolie eller D-vitamin i tabletform.

Vand: Vi kan overleve i ugevis uden mad, men kun få 
døgn uden vand. En voksen har brug for to-tre liter 
væske om dagen. Ud over den væske, der indgår i 
kosten, bør man drikke mindst 1 ½ liter væske om 
dagen.

Ud over den væske, der 
indgår i kosten, bør man drikke 

mindst 1 ½ liter væske 
om dagen.

”
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kOST TIL paRkInSOnRaMTE 

SæRLIgE uDFORDRIngER

PARKiNSONS SyGDOM er en kronisk neurodegene-
rativ sygdom, som medfører et gradvist tab af ner-
veceller i hjernen. De ramte hjerneceller indeholder 
og producerer signalstoffet dopamin, populært kaldt 
”hjernens smøremiddel”. Hjernens lavere produk-
tion af dopamin påvirker kommunikationen mellem 
hjerne og muskler og giver bevægeforstyrrelser som 
muskelstivhed, rystelser og træge bevægelser. 
 Parkinsonramte indtager forskellige slags medicin 
for at kompensere for de motoriske og non-motori-
ske problemer. Medicinen skal normalt tages mellem 
hovedmåltiderne, da fedt og protein ”konkurrerer” 
med levodopa-præparater om optagelse i kroppen.

for dig, soM Har ParKinson
Parkinsonramte har ofte et stort energibehov på 
grund af sygdommens motoriske problemer. Mange 
risikerer at få for lidt at spise og drikke. Mennesker 
med Parkinson har derfor lidt større risiko for under-
ernæring. 
 Desuden kan rystelser, stivhed og overbevægelser 
gøre det sværere at spise. Mange har synkebesvær, 
og fordøjelsen kan være påvirket af træghed, præcis 
som kroppens andre muskler.
 Medicinen kan give bivirkninger som mundtørhed, 
nedsat madlyst og kvalme. Sygdommen kan medføre 
reduceret smags- og lugtesans samt forstoppelse. 
Appetitten kan også blive påvirket, hvis man føler sig 
klodset og handicappet af sine motoriske problemer, 
eller måske af sløret syn og problemer med afstands-
bedømmelsen, som rammer nogle parkinsonramte.

Enkelte kan dog have gavn af at tabe sig. Det gælder 
især ”nattespisere” samt nogle af dem, der har gen-
nemgået en DBS-operation.

Læs mere om hyppige problemer og løsninger side 
12-28.
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kOST TIL paRkInSOnRaMTE – SæRLIgE uDFORDRIngER

Parkinsonramte har 
ofte et stort energibehov på 

grund af sygdommens 
motoriske problemer

”
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nåR MOTORIkkEn DRILLER
hvORDan BøR jEg SpISE? – uDFORDRIngER Og LøSnIngER

RySTELSER, LANGSOMME BEVÆGELSER (bradyki-
nesi) og muskelstivhed kan gøre det svært at holde 
på bestik og glas, skære maden ud og føre den op til 
munden.
 Tungt bestik med solidt skaft er lettere at holde på, 
og tyngden dæmper rystelserne. Brug steak-knive, 
som skærer bedre. 
 Madens konsistens bør hverken være for fast eller 
for flydende. Mad bør være let at håndtere på taller-
kenen og sidde ret fast på ske eller gaffel, når en bid 
føres til munden. Jo mere ensartede bidder, jo nem-
mere er maden at synke. Modsat kan fx rugbrøds-
krummer komme i den gale hals, hvis de skylles ned 
med vand. 
 Tunge glas, krus og kopper dæmper rystelser. Han-
ken skal give plads til et fast greb om koppen med 
flere fingre. Glas og kopper bør kun fyldes halvt, så 
man ikke spilder, hvis hånden ryster lidt. Man kan 

prøve drikke med tykkere konsistens, som smoothies, 
milkshake, kakaomælk, koldskål og drikkeyoghurt. 
 Tudkop og sugerør kan bruges, hvis alt andet er for 
besværligt.
 Stress kan forværre de motoriske problemer. 
Stemningen ved bordet bør derfor helst være rolig og 
afslappet. Før man spiser ude, kan det derfor være en 
god idé at bede om værternes hjælp til planlægnin-
gen. Mange parkinsonramte udarbejder en lille liste 
til venner og familie, som gør det lettere at hygge sig 
sammen til julefrokost mm. Andre spiser hjemmefra 
og ”nipper” kun, når de fx er på restaurant.
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hvORDan BøR jEg SpISE? – uDFORDRIngER Og LøSnIngER

deT Kan du seLv gøre

  Sæt dig til bords med bagdelen tilbage på sædet 
og rank ryg. Ryk stolen helt ind til bordet. 

  Sørg for, at maden er let at håndtere på tallerke-
nen og ikke falder for let af ske eller gaffel.

  Bøj hagen ned mod brystet når maden skal syn-
kes. Det letter synkebevægelsen.

  Tilpas madens konsistens (fx mere tyktflydende 
eller ensartet).

  Køb tungt bestik med solidt skaft, og knive med 
takket skær, som gør det lettere at skære maden 
ud.

  Fyld kun glas og kopper halvt op.

  Brug kopper og krus med hank i begge sider og 
plads til flere fingre, evt. tudekop eller sugerør.  

  Brug tallerken med kant.

  Tallerkenen bør stå på skridsikkert underlag.

  Skriv en liste til venner og familie, som gør det let-
tere for dem at have dig som gæst.

  Få hjælp fra en ergoterapeut til at finde de helt 
rigtige hjælpemidler. Næsten alt findes!

  Tal med kommunen om hvilke hjælpemidler/for-
brugsgoder, der findes, og kig selv på Hjælpemid-
delbasen: www.hmi-basen.dk
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FORSTOppELSE
hvORDan BøR jEg SpISE? – uDFORDRIngER Og LøSnIngER

KOSTEN BEARBEJDES i tarmen, hvor enzymer ned-
bryder den til enkle næringsstoffer. Næringsstofferne 
transporteres videre rundt i kroppen via blodbanerne. 
Processen styres af nervetråde, som kommunikerer 
med musklerne i tarmen. 
 Når man har Parkinson, svækkes kommunikatio-
nen mellem muskler og nervetråde. Nervesystemets 
lavere dopaminniveau gør musklerne i tarmen stive 
og træge ligesom kroppens øvrige muskler, så tar-
men bearbejder maden mindre effektivt. Derfor får 
parkinsonramte lettere forstoppelse. 
 Forstoppelse skal helst undgås, og det er vigtigt, at 
tarmbevægelserne ikke standser helt. Fiberrig kost, 
rigelig væske og ikke mindst træning og motion bi-
drager til at forebygge forstoppelse.
 Rigelig væske vil sige mindst 1 ½ liter og gerne 2 ½ 
liter daglig.
 Desuden skal kosten indeholde tilstrækkeligt fiber, 
evt. som kosttilskud, der kan købes på apoteket eller 

i Matas. Mange har gode erfaringer med et dagligt til-
skud af hørfrø, svesker eller tørrede figner, abrikoser 
o. lign. Lad svesker eller hørfrø trække i et glas vand 
natten over, så de er spiseklare om morgenen.
 Hvis man alligevel får forstoppelse, virker Movicol 
(fås i håndkøb på apoteket) som regel hos parkinson-
ramte. Der kan søges tilskud hos kommunen til Mo-
vicol. 
 Hvis forstoppelsen varer ved, og du får meget ondt i 
maven eller kaster op, så søg straks læge.
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hvORDan BøR jEg SpISE? – uDFORDRIngER Og LøSnIngER

deT Kan du seLv gøre 
Mod forsToPPeLse

  Drik rigeligt med væske, 1 ½-2 ½ liter dagligt.

   Spis fiberrigt, evt. med kosttilskud.

  Spis hørfrø, svesker o. lign.

  Vær fysisk aktiv.

  Movicol er effektivt mod forstoppelse. 
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Hvordan bør jeg spise? – Udfordringer og løsninger

MunDTøRhED

MUNDTøRHED GENERER en del parkinsonramte. Tit 
hjælper det at sluge pillerne i juice eller saft. Spis evt. 
en kiks eller frugt til. 
 For lidt spyt gør det sværere at tygge og synke. Suk-
kerfrie pastiller/ bolsjer eller frosne bær samt vand 
med en citronskive stimulerer spytsekretionen. Spis 
også gerne bløde, saftige madvarer, som kan moses 
med sovs, fx findelt kød eller fisk. Drik rigeligt til og 
mellem måltiderne.
 For lidt spytsekretion betyder, at mundhulens be-
skyttelsesmekanismer ikke fungerer, som de skal. 
Det øger risikoen for huller i tænderne og betændel-
sestilstande i mundhulen. God tandhygiejne er vigtig. 
Anskaf en elektrisk tandbørste og børst tænder tit. 
Munden kan skylles med saltvand, som desinficerer, 
med desinficerende mundskyllemiddel eller kamille-
te, som mange er glade for. Brug evt. sukkerfri pa-
stiller og tyggegummi efter måltider. Reducer for-

bruget af sukker, alkohol og cigaretter, som irriterer 
mundslimhinden.
 På apoteket kan fås pastiller, gel eller spray, som 
øger spytsekretionen og heler mundslimhinden.

Læs mere på:
www.parkinson.dk, hvor man kan søge på ’mundtør-
hed’ og ’tandsundhed’.
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deT Kan du seLv gøre Mod  
MundTørHed

  Drik juice/ saft og spis en kiks eller frugt, når du 
tager din medicin.

  Sut på sukkerfrie pastiller/ bolsjer, syrlige druer, 
frosne bær eller citrusfrugter opdelt i både.

  Drik vand tilsat citronskive eller andet syrligt.

  Hæld rigeligt med sovs på maden.

  Drik rigeligt til måltiderne, og indimellem.

  Spis ”blød” mad, som fisk, frikadeller eller  
hakkebøf, der kan moses.

  Rens munden ved at skylle i saltvand (1 tsk salt 
koges med 1 liter vand og afkøles).

  Børst tænder tit, og brug el-tandbørste.

  Spørg på apoteket efter midler, der øger  
spytproduktionen.

  Undgå alkohol, cigaretter og sodavand med  
kulsyre, som irriterer mundens slimhinder.

  Tyg gerne sukkerfrit tyggegummi.
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Hvordan bør jeg spise? – Udfordringer og løsninger

ænDRET SMagS- Og 
LugTESanS

Fordøjelsen går i gang, allerede før vi får maden ind i 
munden. Bare duften og synet af mad, man kan lide, 
stimulerer sultfornemmelsen og kroppens produk-
tion af spyt og enzymer. 
 Mange parkinsonramte har reduceret smags- og 
lugtesans. Hvis smagssansen er svækket, bør lug-
tesansen stimuleres mest muligt – og omvendt. Er 
både smags- og lugtesans nedsat, kan synssansen 
stimuleres med indbydende farver og små, men næ-
ringsrige portioner.
 Hvis lugtesansen er påvirket, kan smagskompo-
nenterne surt, sødt, bittert og stærkt øge smagsop-
levelsen. De opleves gennem tungen, ikke næsen.
 Varm mad fremhæver smagen og bør serveres så 
tit som muligt, hvis smagen er nedsat. 

 Parkinsons sygdom kan også ændre smagsop-
levelsen i sig selv. Måske smager en gammel livret 
pludselig anderledes? Hvis smagsoplevelser er for-
vrængede eller forstærkede, bør maden ikke være 
for krydret, og mad kan smage bedst afkølet eller ved 
stuetemperatur. Undgå madvarer, som er svære at 
spise eller giver ubehag. Erstat dem med noget andet 
fra samme sted i ”madpyramiden”, eller med madva-
rer fra en anden producent.
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hvORDan BøR jEg SpISE? – uDFORDRIngER Og LøSnIngER

deT Kan du seLv gøre ved ændreT  
sMags- og LugTesans

  Stimuler de sanser, som fungerer bedst.

  Spis surt og sødt samt stærkt og bittert krydret 
mad (fx hvidløg), hvis lugte- og smagssans er 
nedsat.

  Spis maden varm, så den smager af mere.

  Hvis din smag er forstærket eller forvrænget, 
kan maden modsat spises let afkølet og ikke for 
krydret.

  Erstat madvarer, som pludselig smager ”forkert”.

  Undgå mad, som giver ubehag eller er svær at 
spise.
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SpISE- Og SynkEBESvæR

SPiSE- OG SyNKEBESVÆR – dysfagi – er ret udbredt 
ved Parkinson. Mellem 45 % og 75 % af alle parkin-
sonramte får problemer med at tygge og synke, især 
i sygdommens fremskredne faser.
 Kronisk synkebesvær kan give alvorlige kompli-
kationer som vægttab og dehydrering, i værste fald 
underernæring. Hvis man har synkebesvær, kommer 
mad og drikke lettere i den gale hals, dvs. i luftrøret 
i stedet for i spiserøret, eller mad kan blive liggende 
i munden. Synkebesvær kan også give spytflåd, hvis 
munden ”samler” spyt. 
 Synkebesvær har flere årsager: Dårlig koordination 
mellem mund og tunge; svækket muskulatur i kæben 
eller svækket synkerefleks. Det er en god idé at få 
undersøgt præcis, hvor problemet er størst. Dysfagi 
kan udredes og trænes af en ergoterapeut eller logo-
pæd.
 De almindelige symptomer på dysfagi er hoste, når 
mad eller drikke kommer i luftrøret, eller irriteret 
hals efter måltidet. ”Dårlig ånde”, hyppige luftvejs-
infektioner, utydelig stemme eller spytflåd kan også 
være tegn på dysfagi.

 Når man har dysfagi, bør man spise, når effekten af 
medicinen er størst. Tygge- og synkeprocesserne går 
lettere, når kroppen fungerer mest muligt som hos 
raske, hvor synkerefleksen fungerer af sig selv.
 Ro om måltidet er vigtigt, hvis dysfagi er et stort 
problem. Mange parkinsonramte har svært ved at 
spise og føre en samtale samtidig. Manglen på dopa-
min i hjernen gør det sværere at koncentrere sig og 
holde fokus på mere end én opgave ad gangen.

Tegn På synKebesvær

  Utydelig stemme.
  Får ofte mad og drikke ”galt i halsen”.
  Maden sætter sig fast i halsen.
  Madrester bliver liggende i munden.
  Dårlig ånde.
  Hoste efter indtagelse af mad og drikke.
  Hyppige luftvejsinfektioner.
  Vægttab.
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Maden kan være 
hakket (fx kød med almindeligt 
tilbehør), findelt/blød, blendet 

eller flydende. 

”
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For at få næring nok kan man bruge nogle enkle tek-
nikker:

  Tilpas madens konsistens. Faste madvarer kan 
blødgøres. Flydende madvarer kan tilsættes for-
tykningsmidler, så de ikke kommer i luftrøret. 

  Justér sidde- og hovedstilling, så det er så let som 
muligt at spise og drikke. Sid tilbage i stolen med 
lige ryg og lændestøtte, som giver plads til lun-
ger og mavemuskler. Det gør det lettere at trække 
vejret og evt. hoste mad op, som er kommet i den 
gale hals.

  Bøj hagen lidt nedad. Det gør det lettere at synke 
maden og mindsker risikoen for, at noget kommer 
i luftrøret. 

Madens konsistens bør tilpasses synkebesværet, alt 
efter om det er tygge- eller synkefunktionen, der gi-
ver flest udfordringer. Jo mere ensartet kost, jo let-
tere er den at synke. 
 Maden kan være hakket (fx kød med almindeligt 
tilbehør), findelt/blød, blendet eller flydende. Det 

er praktisk at prøve sig frem. Tyndtflydende kost og 
drikke kan jævnes med Maizena, kartoffelmel eller 
husblas. Færdige fortykningsmidler kan købes på 
apoteket eller på nettet. Små mundfulde og rigeligt at 
drikke mellem bidderne gør maden nemmere at syn-
ke. Sovs, smør eller olie gør maden lettere at mose, 
så den lettere glider ned. 
 Hvis synkebesværet giver store problemer med 
vægttab og med at indtage medicin, kan lægen tage 
stilling til, om næring bør tilføres via en mavesonde/ 
PEG-sonde. På hospitalet hjælper personalet med at 
passe og bruge sonden. Derhjemme kan hjemmeple-
jen hjælpe. Mennesker med PEG-sonde kan stadig 
spise og drikke normalt også.
 En PEG-sonde kan være et godt supplement, hvis 
man som parkinsonramt i en periode oplever stor 
træthed på grund af spiseproblemer. Sonden sikrer 
tilstrækkelig væske og næring, så der bliver overskud 
til andre aktiviteter.  Sonden kan også være primær 
kilde til næring, hvis det er meget svært at synke. 
Kommunen giver tilskud til sondeernæring, når læ-
gen ordinerer det (”grøn ernæringsrecept”).
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deT Kan du seLv gøre  
Mod synKebesvær

  Spis mens medicinen virker bedst.

  Sid i en god siddestilling med begge ben på gulvet 
og bagdelen tilbage i stolen, gerne en almindelig 
spisestuestol.

  Læn overkroppen lidt ind over bordet.

  Bøj hagen lidt nedad under synkning.

  Tilpas madens konsistens.

  Brug rigelig sovs, smør eller spiseolie.

  Brug fortykningsmiddel til tyndtflydende væsker.

  Spis små mundfulde, og synk helt før næste  
mundfuld.

  Skab ro om måltidet og giv dig god tid.

  Spørg lægen om evt. mavesonde, hvis du har 
vægttab og spise-/synkeproblemer.
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aT SpISE Så Man hOLDER 
vægTEn
PARKiNSONRAMTE RiSiKERER at få for lidt mad. Det 
er der flere grunde til. 
 Sygdom og højere alder påvirker hjernens sultcen-
ter. Madlysten er mindre og mæthedsfølelsen kom-
mer hurtigere. Mange parkinsonramte oplever, at 
maven føles fuld, før de begynder at spise, og nogle 
oplever ligefrem kvalme. Det skyldes ofte forsinket 
tømning af maven. 
 Samtidig kræver Parkinsons sygdom meget næ-
ring. Kroppens hvilestofskifte er øget. Muskler kan 
være spændt, selv når kroppen er i ro. Overbevægel-
ser – dyskinesier – bruger også energi.
 Det betyder, at mange risikerer at spise for lidt i 
forhold til kroppens reelle energibehov, især, hvis 
man også lider af mundtørhed, synkebesvær, nedsat 
smagssans og har behov for mad med særligt tilpas-
set konsistens. Så kan det være vigtigt at kompensere 
med mange små, men næringsrige måltider. En di-
ætist kan vejlede i den rette kost. 
 Generelt bør undervægtige personer dog spise 
”mod” de generelle kostråd, altså sørge for at få rige-
ligt med fedt og sukker. Sødmælk, smør, fløde, ægge-
blommer, creme fraiche, chokolade, spiseolier samt 
fedt og sødt pålæg er gode supplementer til kosten.
 Hvis kosten mangler protein, kan æg og protein-
pulver tilsættes. Apoteket forhandler desuden prote-

indrikke med tilskud efter recept fra lægen. 
 Fedt rummer dobbelt så mange kalorier som kul-
hydrat og protein. Fede mejeriprodukter, fx i form af 
flødesovs og –stuvning, er nemme måder til at tilføje 
næring til kosten. Det kan være lettere at drikke end at 
spise sig til kalorier. Fede drikke som milkshake, pi-
skefløde, sødmælk og kakaomælk eller proteindrikke 
egner sig godt. Spar derimod på energitomme drikke 
som vand og kaffe, hvis appetitten er meget lille.
 Nogle parkinsonramte har andre sygdomme, der 

Tegn På underernæring

  Huden bliver tør, slap, måske kløende.

  Vægten falder over en længere periode.  
Det kan være svært at opdage, hvis det sker 
langsomt.

  Du mangler energi og er generelt nedstemt.

  Du har kvalme, fordi du får for lidt næring.

  Kroppen gør ondt her og der på grund af 
mangel på næringsstoffer.

  Parkinsonsymptomerne bliver tydeligere og 
medicinen virker ringere end tidligere.
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som sukkersyge (diabetes mellitus) eller forhøjet 
kolesterol også stiller krav til kosten. Disse krav kan 
opleves i konflikt med kost, der bekæmper vægttab.
 Vægttab bør dog prioriteres over de nævnte lidel-
ser. Mod vægttab hjælper kun næring, mens medicin 
hjælper mod både sukkersyge og forhøjet kolesterol.
 Tal med lægen og gerne andre behandlere herom. 
 Undervægtige bør desuden spise en daglig tablet 
med vitaminer og mineraler. Vitaminer og mineraler 
fås også i flydende form. Aftal nærmere med lægen.

Hvis aPPeTiTTen er LiLLe
Nedsat appetit kan have mange årsager. Kvalme kan 
være en bivirkning til medicinen. Mange parkinson-
ramte mister lugtesansen og får ændret smagssans. 
Man får måske svamp i munden, som bevirker, at 
maden smager anderledes. Også depression kan give 
appetitløshed. 
 Tal med lægen om den nedsatte appetit, så du får 
hjælp til at afklare årsagen og finde den helt rigtige 
løsning.

deT Kan du seLv gøre Mod  
undervægT 

  Spis ”mod” Sundhedsstyrelsens kostråd og 
berig maden med sukker- og fedtholdige 
madvarer. især fedt, der rummer dobbelt så 
mange kalorier som kulhydrat og protein. 

  Spis lidt, men tit.

  Tag medicinen med lidt mad eller juice. Helst 
uden at indtage for meget protein samtidig, 
da det nedsætter virkningen af medicinen. 

  Planlæg, hvad du vil spise og drikke.

  Gør spisningen så let og behagelig som  
muligt.

  Spar på energitomme drikke som vand  
og sort kaffe. Drik i stedet sødmælk og  
kakaomælk. 

  Tal med en diætist.
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kOST Og MEDIcIn

MEDiCiNEN ER i HøJ GRAD med til at bestemme, 
hvordan parkinsonramte har det i det daglige. Derfor 
er det vigtigt at spise, så det passer bedst muligt med 
medicinen, især levodopa. Sæt evt. medicin-alarm 
på.
 Medicinen bør indtages på faste tidspunkter, gerne 
med lidt juice og en kiks eller andet, der ikke rummer 
fedt eller protein. 
 Fedt forsinker optagelsen af levodopa i kroppen. 
 Hos mange kan protein nedsætte kroppens og hjer-
nens optagelse af levodopa, så medicinen ikke opta-
ges optimalt. Som rettesnor bør medicinen indtages 
en halv time før måltidet og en time efter. Medicinen 
bør altså normalt ikke indtages samtidig med prote-
indrik eller proteinrige måltider og mellemmåltider. 
Dog generer det ikke alle parkinsonramte.
 Enkelte trives med at indtage størstedelen af det 
daglige proteinbehov i ét måltid ved dagens slutning. 

Det forhindrer proteinet i at forstyrre levodopas virk-
ning i dagens løb. 
 Normalt er det dog ikke gavnligt at begrænse ind-
tagelsen af protein i løbet af dagen. Forsøg viser, at 
det får mange parkinsonramte til at tabe vægt og mu-
skelmasse samt vise andre tegn på underernæring. 
Pas på – i begyndelsen mærkes et lille vægttab ikke!
 Mærk efter, hvordan kost og medicin spiller sam-
men i lige præcis din krop.
 Hvis noget ikke fungerer, så drøft situationen med 
lægen. 
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deT Kan du seLv gøre for aT få  
bedsT virKning af Medicinen

  Følg neurologens anvisninger om kost  
og indtagelse af medicin.

  Vær opmærksom på protein og fedt i  
sammenhæng med medicinindtag.

  Tag medicinen på faste tidspunkter.

  Rådfør dig altid med neurologen, hvis  
medicinen ikke virker som tilsigtet.
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TRænIng Og kOST

Motion og træning gavner alle. Det gælder også par-
kinsonramte. Træning og fysioterapi styrker hjernen 
og kan både forebygge og forhale skader i hjerne, 
nervesystem og muskler.
 Også non-motoriske symptomer kan dæmpes med 
træning. Træning forebygger forstoppelse, styrker 
muskler og åndedrætsorganer samt stimulerer og 
regulerer appetitten. Det er vigtigt at drikke rigeligt 
før, under og efter træning. Det hjælper mod lavt 
blodtryk, som mange parkinsonramte har. Desuden 

hører det med til et vellykket træningsforløb at spise 
fornuftigt før og efter. 

Læs mere om træning:
i folderen Træning og Parkinsons sygdom
og på www.parkinson.dk, hvor man kan søge på 
’Træning og Parkinson’.
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deT Kan du seLv gøre

  Spis et hovedmåltid gerne 2-4 timer før 
træning.

  Drik rigeligt før, efter og mens du træner.

  Spis et restitutionsmåltid umiddelbart efter 
træning.
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