
 

 

Gode råd når du er over 65 år 

- Om kost, muskler, knogler og vægt 

 

 

 



 

 

Sundhedsteamet 
Gode råd når du er over 65 år 

- om din kost, muskler, knogler og vægt 

Stærke muskler har stor betydning 

for, at du kan blive ved med at 

være i stand til at udføre dine dag-

lige gøremål. Selvom du lige nu 

føler, at alt fungerer fint, er det nu, 

du kan gøre noget for at bevare 

mest muligt af din muskelmasse 

og derved din funktionalitet. 

 

For at bevare dine muskler er det 

vigtigt, at du er fysisk aktiv dagligt, 

samtidig med at du spiser fødeva-

rer, der indeholder meget protein: 

 

� Fisk 

� Fjerkræ 

� Æg 

� Mælkeprodukter 

� Kød 

� Bælgfrugter (bønner og lin-

ser) 

 

Det er lettere at få nok protein, 

hvis du spiser fødevarer med pro-

tein ved alle dagens måltider. Om 

morgenen kan du fx spise et æg 

eller et surmælksprodukt. 

Som tommelfingerregel skal 

mængden af netop de fødevarer, 

der indeholder meget protein, fyl-

de lige så meget som tidligere - 

også selvom appetitten er dalet en 

smule. Det er derfor, du kan skæ-

re lidt ned på fx hvidt brød, pasta 

og ris uden fuldkorn samt søde 

sager og alkohol. 

 

Samtidig med, at du spiser nok 

fødevarer med protein, er det vig-

tigt at være fysisk aktiv. Når du er 

fysisk aktiv, er det både for at ved-

ligeholde kroppens bevægelighed, 

styrke, kondition og balanceevne. 

Det er en god idé at være fysisk 

aktiv mindst 30 minutter om da-

gen ved moderat intensitet, og 

husk at selv lidt motion er gavnlig. 

BEVAR DIN MUSKELMASSEBEVAR DIN MUSKELMASSEBEVAR DIN MUSKELMASSEBEVAR DIN MUSKELMASSE    



 

 

Sundhed og Omsorg 

 

Ikke nok med, at dine muskler skal 

fungere godt - dine knogler skal og-

så være stærke. Både D-vitamin og 

calcium er vigtige i forhold til knog-

lerne, ikke mindst når du kommer 

op i årene.  

 

D-vitamin hjælpe optagelsen af cal-

cium. 

 

Du kan få D-vitamin gennem mad, 

sollys og tilskuid af D-vitamin 

 

Gennem maden får du lettest D-

vitamin ved at spise fede fisk fx: 

� Sild    

� Makrel    

�  Laks 

 

Æg indeholder også lidt D-vitamin.   

 

Ved at drikke mælk eller spise meje-

riprodukter får du både tilstrække-

ligt calcium og et vigtigt tilskud af 

protein.  

 

 

 

D-vitamin dannes i huden i sollys, og 

det er den vigtigste kilde til D-

vitamin. 

 

Er du under 70 år og ikke mener, at 

du får nok D-vitamin, kan du dagligt 

tage et tilskud på 5-10 µg (200-400 

IU) D-vitamin. 

 

Er du over 70 år anbefales det, at 

du tager et dagligt tilskud på 20 µg 

(800 IU) D-vitamin kombineret med 

800-1000 mg calcium. 

..OG STÆRKE KNOGLER..OG STÆRKE KNOGLER..OG STÆRKE KNOGLER..OG STÆRKE KNOGLER    



 

 

Råd om mad, når du er over 65 årRåd om mad, når du er over 65 årRåd om mad, når du er over 65 årRåd om mad, når du er over 65 år    
----    supplement til De officielle Kostrådsupplement til De officielle Kostrådsupplement til De officielle Kostrådsupplement til De officielle Kostråd    
Du kan selv gøre meget for at beva-
re det gode helbred længst muligt 
— også når du har rundet de 65 år. 
Ved at spise varieret, ikke for me-
get og være fysisk aktiv, har du en 
større mulighed for at bevare din 
muskelstyrke, stærke knogler og 
normalvægten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du kan derfor med fordel følge De 
officielle Kostråd. Da der for mange 
sker et fald i aktivitetsniveauet 
med alderen — og dermed også i 
energibehovet og for nogen i appe-
titten — er der enkelte ting, som du 
kan være særligt opmærksom på. 
Hvis du ikke spiser så meget som 
tidligere, er det ekstra vigtigt, at 
den mindre mængde mad giver dig 
lidt mere protein og den samme 
mængde vitaminer og mineraler 
som før. Behovet for vitaminer og 
mineraler er det samme som tidli-
gere i dit liv, mens behovet for pro-
tein er lidt større.  
 
Personer, der spiser meget lidt 
(småtspisende) eller har en syg-
dom, der stiller andre krav til ma-
den, har andre behov. 



 

 



 

 

Sundhedsteamet 

Gode råd når du er over 65 år 

- om din kost, muskler, knogler og vægt 

    

Vidste du, at …….Vidste du, at …….Vidste du, at …….Vidste du, at ……. 

• Jo ældre du bliver, jo vigtigere bliver maden. 

• Kroppen får alt sin energi og byggesten fra det, du spiser og drikker. 

• Hvis du ikke spiser nok, tærer kroppen på dine muskler. 

• Selv et lille vægttab kan nedsætte dine evner til at klare dagligdagens 

gøremål. 

• Hvis du ikke spiser nok, svækkes din modstandskraft overfor sygdom. 

• Kroppen har et større behov for mad under og efter sygdom. 

• Bevægelse giver god appetit, godt humør og stærke muskler. 

 

 

Vi anbefaler, at ……Vi anbefaler, at ……Vi anbefaler, at ……Vi anbefaler, at …… 

• Du vejer dig én gang om måneden og noterer vægten.Du vejer dig én gang om måneden og noterer vægten.Du vejer dig én gang om måneden og noterer vægten.Du vejer dig én gang om måneden og noterer vægten.    

• Du er opmærksom på, at du ikke taber dig.    

• Du er opmærksom på, om din appetit bliver mindre.    

• Du er opmærksom på, om du får svært ved at tygge og/eller synke mad 

og drikke.    

 

HOLD ØJE MED VÆGTENHOLD ØJE MED VÆGTENHOLD ØJE MED VÆGTENHOLD ØJE MED VÆGTEN    

Både undervægt og overvægt kan være dårligt for helbredet og for, hvor-

dan du selv kan klare din hverdag. Du kan med fordel veje dig regelmæs-

sigt. Hvis du oplever, at du pludselig taber dig eller tager på, er det en god 

idé at tale med din læge. 



 

 

Sundhed og Omsorg 

 

Du bør kontakte hjemmeplejen, hvis ……Du bør kontakte hjemmeplejen, hvis ……Du bør kontakte hjemmeplejen, hvis ……Du bør kontakte hjemmeplejen, hvis …… 

• Du har tabt dig mere end 1 kg i løbet af én måned, eller hvis du gen-

nem 2-3 måneder i træk har tabt dig 1-2 kg. 

• Du får svært ved at tygge eller synke maden. 

• Du får behov for hjælp til at veje dig eller til at nedskrive din vægt. 

• Vi anbefaler, at du vejer dig én gang om måneden. Gerne samme tid på 

dagen og med samme påklædning. 

 

 

 

 

Dato Vægt Dato Vægt 

    

    

    

    

    

For spørgsmål kontakt klinisk diæ�st: 

Eivor Hog Laursen 

2137 9730, eihl@syddjurs.dk 



 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger: 
 
 
Eivor Hog Laursen 
Tlf. 2137 9730 - mail: eihl@syddjurs.dk 
 
 


