
Kostbudets vision er: 

 At give dig den nødvendige viden og de rette redskaber 
omkring kost, eventuelle kosttilskud, motion og søvn, så 

du har muligheden for at træffe de valg i din hverdag, 
der sikrer, at du opnår en sundere levevis, der giver me-

ning og højere livskvalitet for netop dig.  

 

Hvad kræver det af dig:  

 At du helhjertet har besluttet dig for, at du vil yde den 
indsats, det er at lægge sin livsstil om. Jeg støtter dig 

hele vejen og giver dig de redskaber, der er nødvendige 
for dig til at komme i mål. Men processen er din, og det 

er kun dig selv, der kan skabe den positive forandring. 

 

Så!! Ønsker du et liv med mere overskud og er du parat til at 
gøre en indsats, så er det nu du kan kontakte kostvejleder           

             

      Marlene 21740279 

 

  Find dit personlige overskud i 

den rigtige mad og motion,  
der gør dig glad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   - Din støtte til højere livskvalitet 

 

 
 

Psykiatriens Hus 



Kostbudet introducerer individuel  
kost- og livsstilsvejledning til dig, der:  

 

 Ønsker inspiration/sparring omkring dine kost/motions/ 

og søvnvaner. 

 Ønsker gennem sund kost og motion at opleve større 

overskud og højere livskvalitet i hverdagen.  

 Ønsker at begrænse risikoen for livsstilssygdomme. 

 Ønsker kostfaglig sparring omkring specifikke problem-

stillinger såsom;  

 Overvægt eller undervægt. 

 Uhensigtsmæssige spisemønstre (f.eks. over/

underspisning). 

 Fordøjelsesproblemer. 

 Gentagne infektioner. 

 Ustabilt blodsukker. 

 Forhøjet kolesterol. 

 Forhøjet blodtryk. 

 Diabetes. 

 Depression. 

 Hedeture (pga. overgangsalderen). 

 Gentagne månedlige PMS- symptomer m.fl. 

 
Hvordan ser et vejledningsforløb ud: 

 

 Vejledningen tilbydes over 5 gange og er tilpasset netop 
dig og din problemstilling. 

 

 1. vejledning:  

 Her er der afsat 1½ time:  

 

 Her afdækker vi i fællesskab på baggrund af uddybende 

spørgsmål og en fælles dialog omkring dine erfaringer i 
forhold til problemstillingen, hvor du skal have dit fokus 

til næste gang vi mødes. 

 

 2- 5 vejledning:  

 Her er der afsat 1 time til hver vejledning.  

 

 Vejledningen tager løbende afsæt i det fokusområde, vi 
er kommet frem til i fællesskab. Vi arbejder med dit fo-

kusområde ved at have en løbende dialog omkring, 
hvordan det går med dine nye tiltag i hverdagen, og 

hvad du kan gøre fremadrettet f.eks. med støtte fra 
skemaer omkring dine kostvaner, motionsvaner, søvn-

mønstre mv. 

 

 Vi vurderer i fællesskab, hvornår det er hensigtsmæs-

sigt, at næste vejledning finder sted. 


