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Populært dansk resumé af ph.d.-afhandling med titlen ”Aspects of energy intake assessment, 
dietary intake patterns and sleep duration in children”  

En sund og varieret kost er en vigtig determinant for børns sundhed og for forebyggelsen af en række af 
sygdomme, og viden om børns kostvaner er derfor et vigtigt folkesundhedsmæssigt aspekt. Det 
overordnede formål med denne afhandling var at undersøge forskellige aspekter vedrørende måling af 
energiindtag ved to forskellige kostregistreringsmetoder (2x24 timers recall og en kostdagbog), 
kostmønstre på hverdage og weekenddage, samt sammenhængen mellem søvnlænge, BMI og kost blandt 
børn. Analyserne blev baseret på data fra hhv. EFCOVAL (European Food Consumption Validation) studiet 
for børn i alderen 7-8 og 12-13 år, samt fra Den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske 
aktivitet 2003-2008 for børn i alderen 4-14 år. 

Fejlrapportering vedrørende energiindtag var begrænset med både 2x24-timers recall metoden og 
kostdagbogen blandt 7-8 årige børn, hvorimod underrapportering var mere fremtrædende blandt 12-13 
årige, særligt med kostdagbogen. I en overordnet evaluering af de to metoder er der imidlertid flere 
aspekter end energiindtag, der bør tages i betragtning, bl.a. har et studie ved siden af afhandlingen vist, at 
det højere energiindtag med 2x24-timers recall metoden hovedsageligt dækkede over højere indtag af 
sunde fødevarer i forhold til kostdagbogen.    

Blandt børn i alderen 4-14 år var kosten på weekenddage karakteriseret af et højere energiindtag, et højere 
indtag af sukkersøde drikke og hvidt brød samt et lavere indtag af rugbrød end på hverdage. Endvidere 
havde kosten på weekenddage en højere energiprocent fra tilsat sukker, et lavere fiberindhold og en højere 
energitæthed i forhold til hverdage. Børn i alderen 4-6 og 7-10 år havde desuden et højere indtag af slik og 
chokolade og lavere indtag af frugt og grønt på weekenddage end på hverdage. Overordnet set fremstod 
kosten på fredage som en blanding af kosten på hverdage og weekenddage. Derudover peger resultaterne 
på, at overordnede kostmønstre fastholdes mellem hverdage og weekenddage, til trods for at det absolutte 
kostindtag generelt er mindre sundt i weekenden. Der ligger derfor et særligt potentiale i at forbedre 
kostvanerne blandt børn med et usundt kostmønster. Mere fokus på forskellene mellem hverdage og 
weekenddage vedrørende energiindtag og nøglevariable, som frugt og grønt og fødevarer med højt indhold 
af tilsat sukker, kan vise sig at være gavnlig i forhold til ernæringsoplysning.  

Søvnlængde var negativt korreleret med BMI, men var ikke associeret med energiindtag, og de foreliggende 
resultater støtter kun til dels opfattelsen af, at kort søvnlængde er associeret med mindre sunde kostvaner. 
Der er brug for yderligere forskning for at opnå bedre forståelse af implikationerne af kort søvnlængde over 
lange perioder for appetit og energibalance, og for i hvilket omfang strategier til at forbedre søvn kan 
påvirke appetitkontrol og risiko for vægtøgning. 


