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Disakkarider utgjør en stor del av kosten, men tynntarmen 
er ugjennomtrengelig for disse molekylene før de spaltes av 
enzymer i slimhinnens børstesøm. Enzymet laktase hydroly-
serer laktose til monosakkaridene glukose og galaktose. 
Hos alle pattedyr, med unntak av noen mennesker, blir 
laktaseaktiviteten sterkt nedregulert hos voksne individer, og 
personer som mangler laktase vil malabsorbere laktose. 
Dette kan gi laktoseintoleranse, men kan også være 
fordelaktig, idet uabsorbert laktose synes å ha gunstige 
effekter på tykktarmens bakterieflora.

Reaksjonen som katalyseres av laktase

Alle friske spedbarn, uansett 
etnisitet, har høy laktaseak-
tivitet. Denne reduseres 
eller tapes derimot 
hos de fleste i 3-6 
års alderen. Foto: 
ScanstockPhoto/
Izakoas Sapiro
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Toleransegrensen for melk kan antagelig heves hos mange laktoseintolerante, 
hevder artikkelforfatterene. Foto: Melk.no/Jarle Nyttingnes



I befolkningsgrupper som har praktisert melkeproduksjon lenge, finner man også 
den høyeste frekvensen av laktasepersistens. Foto: ScanstockPhoto/Eric Isselee

Manglende retningslinjer gjør at laktoseintolerante ofte kutter all melk i kostholdet, 
noe som kan innebære et mangelfullt kosthold for pasienten. 
Foto: Melk.no/Mari Svenningsen
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LEDIG VIKARIAT I DELTIDSSTILLING I 
VÅRT SPISEFORSTYRRELSESTEAM

Bærum kommune – Psykisk helsetjeneste for 
barn og unge

Spiseforstyrrelsesteamet er et lavterskel tilbud tilknyttet Psykisk 
helsetjeneste for barn og unge, PSBU. Teamet består av lege, 
psykolog, ernæringsfysiolog og helsesøstere.  Teamet jobber med 
ungdommer i risiko for å utvikle spiseforstyrrelse opp til 23 år. 

Vi søker ernæringsfysiolog til teamet i deltidstilling. Stillingen kan 
evt. deles mellom BUP Bærum og PSBU Bærum kommune.. 

Arbeidsoppgaver: Veiledning om kost og ernæring til 
ungdommer og foreldre. Undervisning og veiledning av 
helsesøstere i skolehelsetjenesten. 

Kvalifikasjoner: Autorisert klinisk ernæringsfysiolog. Det er 
en fordel med arbeidserfaring innen feltet spiseforstyrrelser.

Stillingsbrøken kan diskuteres. 
Lønn etter avtale

Søknadsfrist 20.12.08 

Kontaktpersoner:
Klinisk ernæringsfysiolog Gunilla Forsberg, 22923975
Leder ved PSBU Ellen Skjerven. Telefon 67 50 69 50
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