
I forskningsprojektet MooDFOOD har man udarbejdet evidensbaserede konklusioner om 
fødevarers rolle ved forebyggelse af depression. 

I projektet undersøgte man evidens for den rolle, fødevaregrupper, næringsstoffer, kostmønstre, 
ernæringstilskud og fødevarerelateret adfærd (som f.eks. opmærksom spisning) har. 

Diætister kan spille en nøglerolle med hensyn til at hjælpe mennesker med at understøtte 
deres psykiske sundhed gennem sunde madvaner. 

ResuMé aF kOnklusIOneR
FOReBYGGelse aF DePRessIOn
•  �At�følge�et�sundt�kostmønster,�i�overensstemmelse�med�officielle�
kostråd,�kan�reducere�forekomsten�af�depressive�symptomer�
i�den�generelle�befolkning.�Grøntsager,�frugt�og�fisk�er�særligt�
vigtige.
•  �Der�er�ikke�evidens�for�forebyggelse�af�depression�ved�indtagelse�
af�ernæringstilskud.

•  �For�overvægtige�mennesker�kan�et�vægttab�reducere�depressive�
symptomer.

BeHanDlInG aF DePRessIOn
•  At�følge�et�sundt�kostmønster�kan�bidrage�til�at�reducere�
depressive�symptomer�hos�patienter�med�en�ret�alvorlig�
depressionstilstand�(Major�Depressive�Disorder,�MDD).
•  Omega�3-tilskud�(≥1�g/dag�EPA�og�DHA)�kan�have�en�mindre,�
positiv�effekt�på�depressive�symptomer�hos�patienter�med�MDD,�
som�tager�antidepressiver.

PaTIenTeR uDen DIaGnOsTICeReT 
MaJOR DePRessIVe DIsORDeR:
Hvilke kostråd kan jeg give for at bidrage til at reducere 
patienters risiko for at udvikle depression?
Råd�dine�patienter�til�at�følge�et�sundt�kostmønster�hver�
dag,�i�overensstemmelse�med�jeres�officielle�kostråd.�For�
overvægtige�personer�kan�et�vægttab�også�bidrage�til�at�
reducere�depressive�symptomer.
Bør jeg foreslå ernæringstilskud?
Nej.�Der�er�evidens�for,�at�ernæringstilskud�ikke�er�effektive�
med�hensyn�til�at�reducere�folks�risiko�for�depression.

PaTIenTeR MeD DIaGnOsTICeReT MaJOR 
DePRessIVe DIsORDeR:
Hvilke kostråd kan jeg give patienter, som allerede har 
en depression? Akkurat�som�ved�forebyggelse�af�depression�
kan�et�sundt�kostmønster�bidrage�til�at�reducere�depressive�
symptomer.�
Bør jeg foreslå ernæringstilskud?
Omega�3-tilskud�(≥1�g/dag�EPA�og�DHA)�kan�have�en�
mindre,�positiv�effekt�på�depressive�symptomer�hos�
patienter�med�MDD,�som�tager�antidepressiver.

MooDFOOD�er�finansieret�under�
Europa-Kommissionens�syvende�

rammeprogram�(FP7-KKBE-2013-2-1-01).

FOReBYGGelse aF DePRessIOn VIa FøDeVaReR 

VIGTIGT – BeMÆRk VenlIGsT:
Når�patienter�udviser�depressive�symptomer�i�den�primære�sundhedspleje,�er�det�et�kritisk�tidspunkt�til�at�sikre,�at�patienterne�modtager�støtte�og�henvises�
til�den�rette�leverandør�af�psykisk�sundhedspleje.�Et�sundt�kostmønster�kan�måske�bidrage�til�at�reducere�personers�risiko�for�depression�og�til�at�behandle�
den,�men�det�er�ikke�nogen�erstatning�for�en�relevant�psykisk�sundhedspleje�og�medicinering.�Desuden�bør�ernæringstilskud�aldrig�erstatte�relevant�psykisk�
sundhedspleje�og�medicinering.�

www.moodfood-vu.eu

DIÆTIST-VEJLEDNING  

Depression� er� en� af� de� væsentligste� årsager� til� invaliditet� eller�
funktionsnedsættelse�i�Europa.�Indtil�nu�har�diætister�været�begrænset�
i�deres�mulighed�for�at�give�evidensbaserede�anbefalinger�for�at�hjælpe�
personer�med�at�understøtte�deres�psykiske�sundhed.

Det�ændrer�resultater�fra�MooDFOOD-projektet�på.�Vi�kan�nu�sige,�at�et�
sundt�kostmønster�kan�bidrage�til�at�reducere�depressive�symptomer,�
så�psykisk�sundhed�understøttes.

HVaD BøR JeG RåDe MIne PaTIenTeR TIl? 

HVaD eR eT sunDT kOsTMønsTeR?

Masser�af�grøntsager Masser�af�frugt Godt med 
bælgfrugter

Fisk�hver�uge Fuldkornsbrød og 
-morgenmadsprodukter

Mælkeprodukter,�
fjerkræ,�æg�og�

nødder med måde

Lavt indtag af rødt 
og�forarbejdet�kød�
såvel�som�alkohol
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FInD uD aF MeRe   
Få mere at vide om MooDFOODs konklusioner, 

herunder referencer, ved at besøge MooDFOODs 

hjemmeside på www.moodfood-vu.eu

sTÆRk eVIDens
Baseret�på�konsistent�evidens�fra�metaanalyse�af�randomiserede�kontrollerede�forsøg
FOReBYGGelse
•� D-vitamin,�B12-vitamin�i�kombination�med�folinsyre�og�multi-kosttilskud�er�ikke�effektive�med�hensyn�til�at�reducere�
depressive�symptomer�hos�den�generelle�befolkning.�

•��Evidens�fra�forsøg�med�vægttab�såvel�som�med�fedmekirurgi�viser,�at�vægttab�reducerer�depressive�symptomer�hos�
overvægtige�personer.�

BeHanDlInG
•� Tilskud�af�omega�3�(≥1�g/dag�af�EPA�og�DHA)�har�en�lille�effekt�med�hensyn�til�at�reducere�depressive�symptomer�hos�
patienter�med�Major�Depressive�Disorder�(MDD),�der�tager�antidepressiver.
•� Tilskud�af�B12-vitamin�og�folinsyre�er�ikke�effektive�med�hensyn�til�at�reducere�depressive�symptomer�hos�
patienter�med�MDD.

BeGRÆnseT eVIDens
Baseret�på�konsistent�evidens�fra�metaanalyse�af�prospektive�observationsstudier�
FOReBYGGelse
•� Metaanalyse�af�prospektive�kohortestudier�viser,�at�et�sundt�kostmønster�kan�reducere�depressive�symptomer�hos�

den generelle befolkning.
•� Regelmæssig�indtagelse�af�fisk,�grøntsager�og�frugt�kan�bidrage�til�at�reducere�depressive�symptomer�hos�den�

generelle befolkning. 
•�  Usunde�kostmønstre�(i�forskellige�former�som�f.eks.�vestlige�kostmønstre�og�dem,�der�er�baseret�på�convenience-�
eller�forarbejdede�fødevarer)�synes�ikke�at�være�forbundet�med�udvikling�af�depression�hos�den�generelle�befolkning.

BeHanDlInG
•� To�små�studier�viser,�at�et�sundt�kostmønster�(som�anbefalet�i�de�officielle�kostråd)�kan�bidrage�til�at�reducere�
depressive�symptomer�hos�patienter�med�MDD.

uklaRe ResulTaTeR
Foreliggende�studier�viser�et�højt�niveau�af�heterogenitet�eller�modstridende�resultater
FOReBYGGelse
•� Selvom�der�er�nogle�indikationer�for,�at�usunde�fødevaregrupper�som�f.eks.�sukker�og�raffineret�mel�samt�junkfood/
fastfood�kan�have�en�indflydelse�på�depressioners�frembrud,�er�konklusionerne�vedrørende�denne�sammenhæng�i�
øjeblikket�uklare.

uTIlsTRÆkkelIG eVIDens
Der er for få studier til, at man kan drage evidensbaserede konklusioner
FOReBYGGelse
•� Der�er�for�få�studier�til,�at�man�kan�konkludere,�om�individuelle�tilskud�af�magnesium,�calcium,�selen,�folinsyre,�B6-
vitamin,�B12-vitamin,�omega�3�og�zink�er�effektive�med�hensyn�til�at�reducere�depressive�symptomer�hos�den�generelle�
befolkning. 

•� Der�er�for�få�studier�til,�at�man�kan�konkludere,�om�afhjælpning�af�vitaminmangel�med�tilskud�kan�reducere�
depressive�symptomer�hos�den�generelle�befolkning.

BeHanDlInG
•� Der�er�for�få�studier�til,�at�man�kan�konkludere,�om�D-vitamin,�magnesium,�selen,�zink,�calcium,�B6-vitamin�og�multi-
kosttilskud�er�effektive�med�hensyn�til�at�reducere�depressive�symptomer�hos�patienter�med�MDD.

•��Der�er�for�få�studier�til,�at�man�kan�konkludere,�om�afhjælpning�af�vitaminmangel�med�tilskud�kan�forbedre�
depressive�symptomer�hos�patienter�med�MDD.�

•���Der er for få studier til, at man kan 
konkludere,�om�vægttab�kan�bidrage�til�
at�reducere�depressive�symptomer�hos�
patienter�med�MDD�og�fedme.

eVIDensBaseReDe kOnklusIOneR
Inden�for�området�ernæring�og�depression�er�der�bragt�mange�informationer�
baseret� på� resultaterne� af� individuelle� studier.� Det� har� ført� til� mange�
opfattelser�og�overbevisninger�om�den�rolle,�visse�fødevarer,�næringsstoffer�
og� diæter� evt.� har� i� forbindelse� med� depression.� Fejlinformationer� om�
evidens�kan�have�negative�følger,�fordi�de�gør�folk�bange�for�fødevarer,�kan�
antyde,�at�den�enkelte�selv�er�skyld�i�sin�depression,�eller�giver�folk�forkerte�
opfattelser,�som�kan�afholde�dem�fra�at�søge�nødvendig�hjælp�hos�psykiske�
sundhedstjenester.�MooDFOOD-forskere�har� integreret�området�forskning� i�
fødevarer�og�depression�og�er�kommet�med�nedenstående�evidensbaserede�
konklusioner.



Kost,� som� var� forbundet�med� reducerede� depressive� symptomer,�
scorede� højt� på� regelmæssigt� indtag� af� grøntsager,� frugt,�
fuldkornsbrød� og� -morgenmadsprodukter,� fisk,� bælgfrugter� og�
nødder,�sunde�olier� (som�f.eks.�olivenolie),� lavt� indtag�af�rødt�kød,�
moderat� indtag� af� fjerkræ� og� mælkeprodukter� samt� begrænset�
indtag�af�alkohol.

Brugen� af� et� scoringssystem� i� studierne� tyder�på,� at� et� forbedret�
kostmønster�gør�noget�positivt�for�psykisk�sundhed.�Det�stemmer�
godt� overens� med� adfærdsmæssig� aktivering,� en� tilgang,� der�

eT sunDT kOsTMønsTeR TIl OPnåelse aF PsYkIsk sunDHeD
indebærer� ændring� af� livsstilsfaktorer� og� hjælper� klienter� til� at�
arbejde� hen� imod� små,� opnåelige� mål.� Evidens� understøtter� også�
fokus� på� positiv� adfærd� som� f.eks.� 'spis� flere� grøntsager'� frem� for�
fokus�på�begrænsning�af�fødevarer,�idet�MooDFOOD-projektet�viste,�at�
der er for få studier til, at man kan konkludere, at usunde kostmønstre 
kan�øge�forekomsten�af�depressive�symptomer.

Faktorer� i� kostmøntret,� som� kan� reducere� depressive� symptomer,�
understøtter� generelt� kostråd� i� EU-landene.� De� specifikke� faktorer�
med�positive�scorer�er�opsummeret�herunder:

Frugt & grøntsager
Spis�mindst�5�portioner�om�dagen�

Fisk og skaldyr
Spis�mindst�1�portion�bæredygtig�fisk�og�
skaldyr�om�ugen�–�helst�fed�fisk�

Bælgplanter og -frugter og 
nødder
Spis�mere�

Fuldkornsbrød og 
-morgenmadsprodukter
Erstat�raffinerede�produkter�som�f.eks.�hvidt�
brød�og�sukkerholdige�morgenmadsprodukter�
med�fuldkorn�og�produkter�med�højt�
fiberindhold,�som�f.eks.�fuldkornsbrød�og�
-pasta,�brune�ris,�morgenmadsprodukter�
med�klid�og�havregryn.�

Mælkeprodukter
Spis�mælkeprodukter�hver�dag�

Fedtstoffer og olier
Vælg�sundere�vegetabilske�olier�med�
et�højt�indhold�af�monoumættede�og�
polyumættede�fedtsyrer.

kød
Spis�mindre�rødt�kød.�Fjerkræ�og�
bælgfrugter�er�et�storartet�alternativ.

Forarbejdet kød
Spis�mindre�rødt�kød.�Fjerkræ�og�
bælgfrugter�er�et�storartet�alternativ.

alkohol
Undgå�alkohol,�eller�begræns�indtaget�til�
højst�14�genstande�om�ugen

kropsvægt
Opnå�og�bevar�en�sund�kropsvægt�via�
et�sundt�kostmønster.�For�overvægtige�
personer�kan�et�vægttab�reducere�
depressive�symptomer.

FORTJeneR YDeRlIGeRe FORsknInG 
Der�er�et�komplekst�samspil�mellem�fødevarerelateret�adfærd,�
psykologiske�spisemønstre,�opmærksom�spisning�og�depression.�
Fødevarerelateret�adfærd�og�deraf�følgende�kostindtag�skal�
betragtes�som�et�forbundet�system.�Selvom�der�aktuelt�ikke�er�
tilstrækkelig�evidens�til,�at�man�kan�drage�endelige�konklusioner,�

er�der�lovende�indikationer�på,�at�fødevarerelaterede�
adfærdsmæssige�strategier,�som�f.eks.�opmærksom�spisning,�kan�
bidrage�til�at�reducere�depressive�symptomer�hos�den�generelle�
befolkning.



aDFÆRDsMÆssIG akTIVeRInG
Man har konstateret, at 
adfærdsmæssig aktivering kan:

✔ Bidrage til at kontrollere type 2-diabetes
✔ Bidrage til at opnå vægttab hos overvægtige personer
✔ Bidrage til at fremme fysisk aktivitet
✔ Bidrage til at behandle og forebygge depression

en dokumenteret strategi, godkendt af 
psykologer, til fremme af positive ændringer i 
adfærd og af psykisk sundhed.

Adfærdsmæssig�aktivering�er�en�form�for�kognitiv�adfærdsterapi,�
der�anvendes�til�behandling�af�depression.�Fordelene�ved�denne�
aktivering�rækker�også�langt�ud�over�behandling�af�depression,�
idet�det�er�konstateret,�at�det�med�den�kan�lykkes�at�tilskynde�
mennesker�til�sunde�adfærdsændringer.

Hvor�motiverende�interviews�fokuserer�på�at�opbygge�klienters�motivation�og�
fremkalde�deres�egne�ændringsstrategier,�fokuserer�adfærdsmæssig�aktivering�
mere�på�at�opbygge�færdigheder�for�at�opnå�forudbestemte�løsninger/aktiviteter.�
Adfærdsmæssig�aktivering�bidrager�til�at�bryde�spiralen�af�negative�tanker�og�
følelser�hos�personer�med�depressive�symptomer.�Den�opmuntrer�mennesker�
til�at�foretage�positive�aktiviteter,�som�understøtter�de�værdier,�der�er�vigtigst�
for�dem.�At�gå�i�gang�med�SMARTE�aktiviteter�og�sætte�mål,�som�er�specifikke,�
målbare,�opnåelige,�realistiske�og�tidsbundne,�bidrager�til�at�skabe�en�positiv,�
forstærkende�spiral,�hvor�recipienter�hurtigt�føler,�at�de�præsterer�noget�og�selv�har�
magten�med�hensyn�til�at�ændre�adfærd.�Livsstilsfaktorer�som�f.eks.�kost�og�fysisk�
aktivitet�er�et�fremragende�område,�hvor�der�kan�fokuseres�på�disse�aktiviteter,�
og�adfærdsmæssig�aktivering�kan�anvendes�i�forhold�til�både�enkeltpersoner�
og�grupper.�Aktiviteter�kan�omfatte�ikke�blot�faktorer,�som�direkte�understøtter�
et�sundt�kostmønster�(som�f.eks.�at�spise�flere�grøntsager,�mere�frugt�og�flere�
bælgfrugter),�men�også�adfærdsmæssige�strategier�som�f.eks.�opmærksom�
(mindful)�spisning.�Nøglefaktorer�i�adfærdsmæssig�aktivering�omfatter:

•  selv-overvågning – ved at føre dagbog over mad og humør for at 
overvåge spiseadfærd og fødevareindtag
•  Funktionel analyse – identificering af adfærdstriggere og hindringer for 

at spise sundt for at iværksætte effektive aktiviteter og sætte mål til 
håndtering heraf. 
•  aktivitetsplanlægning – bidrage til at prioritere adfærdsændringer 

og skabe sunde rutiner med aktivt fokus på at reducere undgåelse af 
aktiviteter og at ændre vaner.
•  Forbedring af fødevarerelateret adfærd – navnlig fremme af opmærksom 

spisning

MooDFooD-ForeByggelsesForsøget
Selvom�der�i�den�primære�analyse�
af�MooDFOOD-forsøget�ikke�blev�
konstateret en effekt af fødevarerelateret 
adfærdsmæssig�aktivering�på�udvikling�
af�ret�alvorlig�depressionstilstand,�
blev�det�i�den�sekundære�
analyse�konstateret,�at�
der�hos�deltagere�med�
størst�mødehyppighed�
ved sessionerne om 
adfærdsmæssig�
aktivering faktisk var 
en lavere forekomst 
af�depression�efter�
et år.



se vores pjece 
‘eating for Mental 
Health’, hvor du kan 
finde de bedste tips 
og en praktisk tjekliste, 
som kan hjælpe 
patienter og klienter med 
at arbejde hen imod et 
sundt kostmønster og et 
sundt mindset.

OFTe sTIlleDe sPøRGsMål
HVaD FORåRsaGeR DePRessIOn?
Alle� mennesker� har� depressive� følelser,� som� er� en� normal� del�
af� bekymringer� eller� sorg.� Når� depressive� følelser� bliver� til� en�
invaliderende, langvarig lidelse, som går ud over ens dagligdag, kan 
der�muligvis�klinisk�diagnosticeres�en�ret�alvorlig�depressionstilstand�
(MDD).� Selvom�den� præcise�ætiologi� stadig� er� uklar,� er� depression�
en� multifaktoriel� lidelse.� Risikoen� for� depression� afhænger� af� et�
komplekst� samspil� mellem� sociale,� miljømæssige� og� biologiske�
faktorer,�herunder�belastende�oplevelser,�genetik,� livsstilsfaktorer�–�
herunder�ernæring�–�og�hormoners�indvirkning�på�hjernen.

kan VITaMInManGel FORåRsaGe 
DePRessIOn?
Ernæringstilskud� kan� være� nødvendige� ved� diagnosticeret�
vitaminmangel,� men� man� fandt� i� MooDFOOD-projektet� (herunder�
MooDFOOD-forsøget)� ikke� evidens� for,� at� man� ved� at� indtage�
ernæringstilskud�kan�reducere�depressive�symptomer�eller�forebygge�
MDD.�Der�er� for� få�studier�til,� at�man�kan�afgøre,�om�afhjælpning�
af� mangler� via� tilskud� kan� reducere� depressive� symptomer.� På�
baggrund af foreliggende evidens bør tilskud derfor kun indtages i 
overensstemmelse�med�de�officielle�kostråd.

eR Den GaVnlIGe eFFekT aF sunDe 
MaDVaneR MeD HensYn TIl FOReBYGGelse 
aF DePRessIOn BleVeT DOkuMenTeReT I eT 
FORsøG?
Med� MooDFOOD-forsøget,� der� omfattede� 1025� deltagere� rundt�
om� i� Europa,� kunne� man� ikke� dokumentere,� at� fødevarerelateret�
adfærdsmæssig� aktiveringsterapi� kunne� forebygge� depression.�
Forsøget� indikerede� dog,� at� der� kunne� være� gavnlige� effekter� for�
de� personer,� som� havde� størst� mødehyppighed� ved� sessionerne�
om� adfærdsmæssig� aktivering.� Så� der� er� indikationer� på,� at�
fødevarerelateret� adfærdsmæssig� aktiveringsterapi� måske� kan�
være� gavnlig� hvad� angår� forebyggelse� af� depression.� Metaanalyse�
af�prospektive�observationsstudier�viste,�at�mennesker,�som�havde�
et� sundt� kostmønster,� og� som� blev� fulgt� over� tid,� havde� mindre�
sandsynlighed� for� at� udvikle� depression� sammenlignet� med�
mennesker,� som� havde� et� mindre� sundt� kostmønster.� Det� giver�
diætister�tilstrækkelig�baggrund�til�at�tage�proaktive�skridt�til�at�få�
patienter�og�klienter�med�depressive�symptomer�til�at�gå�i�gang�med�
at�sætte�sunde�mål�for�en�sund�livsstil.

kan InDTaG aF BesTeMTe FøDeVaReR 
BIDRaGe TIl aT FOReBYGGe DePRessIOn?
Aktuelt�er�der� ikke�tilstrækkeligt�med�studier�til,�at�man�kan�drage�
konklusioner� om� enkelte� fødevarers� rolle� i� forhold� til� forebyggelse�
af� depression.� Ved� hjælp� af�metaanalyse� af� observationsstudier� er�
der�fundet�evidens�for,�at�et�regelmæssigt�indtag�af�fisk,�grøntsager�
og� frugt� er� forbundet� med� reduceret� forekomst� af� depressive�
symptomer.� Det� er� ikke� definitivt� konstateret,� at� usunde� fødevarer�
eller� fødevaregrupper� er� forbundet� med� en� stigende� forekomst� af�
depressive�symptomer.�Et�højt�indtag�af�tilsat�sukker�synes�at�være�
forbundet�med�øget� forekomst� af� depressive� symptomer,�men�det�
begrænsede�antal� studier�og�den�store�variation� i�designet�af�dem�
betyder,�at�man�endnu�ikke�kan�drage�konklusioner.�Derfor�er�fremme�
af�et�sundt�kostmønster,�med�fokus�på�fødevarer,�man�skal�inkludere,�
snarere�end�fødevarer,�man�skal�undgå,�den�bedste�måde,�hvorpå�man�
kan�hjælpe�personer�med�at�understøtte�psykisk�sundhed.

FInD uD aF MeRe   
Få flere informationer, herunder hjælpemidler for patienter & komplette referencelister, 
ved at besøge www.moodfood-vu.eu

eR DeT MIlJøMÆssIGT BÆReDYGTIGT aT 
FReMMe eT sunDT kOsTMønsTeR FOR aT 
unDeRsTøTTe PsYkIsk sunDHeD?
Det� har� aldrig� været� vigtigere� at� fremme�miljømæssigt� bæredygtig�
kost,�og�den�gode�nyhed�er,�at�et�kostmønster,�der�fremmer�psykisk�
sundhed,�også�kan�være�et�miljøvenligt�kostmønster.� I�MooDFOOD-
forsøget� anvendtes� teknikker� til� adfærdsmæssig� aktivering,� som�
betød,�at�det�lykkedes�for�deltagere�at�ændre�deres�kostmønstre,�så�
de� kom� til� at� indeholde� almindelige� grøntsager,� frugt,� bælgfrugter,�
fuldkornsprodukter,� sunde� olier� og� mælkeprodukter� med� lavt�
fedtindhold.� Sådanne� ændringer� kan� have� en� positiv� virkning�med�
hensyn� til� at� mindske� det� miljømæssige� fodspor� fra� menneskers�
kost,� så� længe� de� også� opnår� en� balance�mellem� energiindtag� og�
energibehov,�har�et� lavere� indtag�af�rødt�kød�og�spiser�bæredygtigt�
fanget�fisk�i�moderate�mængder.�De�fleste�diætistforeninger�i�Europa�
har�i�dag�politikker�og�retningslinjer�for�miljømæssig�bæredygtighed.�
I� disse� politikker� slår�man� konsekvent� til� lyd� for� at� spise� en� sund�
mængde�mad,� reducere� indtaget� af� rødt� og� forarbejdet� kød,� sørge�
for�at�fremme�bæredygtigt�fanget�fisk�og�spise�flere�plantebaserede�
fødevarer,� herunder� bønner� og� bælgfrugter.� Eksempler� kan� ses� i�
British� Dietetic� Association’s� Sustainable� Diets� Policy,� de� svenske�
og� hollandske� kostretningslinjer� og� Netherlands� Nutrition� Centres�
faktaark�‘Eating�more�sustainably’.

HveM var involveret i MooDFooD-
PROJekTeT?
I�MoodFOOD-projektet�deltog�flere�centre,�der�udgjorde�et�europæisk�
konsortium� med� ekspertise� i� ernæring,� psykologi,� psykiatri� og�
fødevarerelateret� forbrugeradfærd.� Projektet� blev� ledet� af� Vrije�
Universiteit�Amsterdam�og�involverede�14�organisationer�i�9�europæiske�
lande,�herunder�University�College�London,�Azienda�Sanitaria�Firenze,�
University� of� Iceland,� Amsterdam� UMC� på� AMC� og� VUmc,� Aarhus�
Universitet,� GGZ� InGeest,� Universiy� of� Exeter,� Universitat� de� les�
Illes� Balears� og� Leipzig� University,� såvel� som� kommunikations-� og�
formidlingspartnere�i�European�Association�for�the�Study�of�Obesity�
(EASO),� European� Alliance� Against� Depression� (EAAD)� og� Global�
Alliance�of�Mental�Illness�Advocacy�Networks�Europe�(GAMIAN).


