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FORMÅL OG BAGGRUND 
Patienter, der ikke kan indtage, optage eller udskille almindelig mad og drikke, har brug for specielle produk-

ter i stedet. Fødevarer til særlige medicinske formål er sammensat, så de kan dække disse patienters ernæ-

ringsbehov helt eller delvist. Produkterne er bestemt til at anvendes under lægeligt tilsyn, dels på hospitaler 

og dels af patienter privat. 

Det er vigtigt, at produkterne indeholder de næringsstoffer i de mængder, der er deklareret på produkterne, 

og som er nødvendige for at opfylde patientens ernæringsmæssige behov.  Næringsstofindholdet (protein, 

fedt, jern, kalium og i visse produkter
1
 en række aminosyrer) skal derfor undersøges i forhold til produktets 

næringsdeklaration samt relevante minimums- og maksimumsbestemmelserne i bekendtgørelse nr. 792 af 

23. juni 2016 om fødevarer til særlige medicinske formål. For modermælkserstatninger og tilskudsblandinger 

til særlige medicinske formål skal minimums- og maksimumsbestemmelserne for protein og fedt i bekendtgø-

relse nr. 766 af 22. juni 2016 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 

som udgangspunkt også overholdes.  

I mikrobiologiforordningen (EF) nr. 2073/2005 er der desuden fastsat mikrobiologiske kriterier for Listeria 

monocytogenes i denne type produkter, der skal sikre, at de ikke udgør en sundhedsrisiko. Myndighederne 

skal i relevant omfang kontrollere, at fødevarevirksomhederne overholder fødevarelovgivningen, herunder 

Mikrobiologiforordningen. Formålet med dette projekt er – i henhold til artikel 1 i Kommissionens forordning 

(EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer – at kontrollere og verifi-

cere, at fødevarer, der er produceret i engrosvirksomheder, overholder de gældende fødevaresikkerhedskri-

terier for Listeria monocytogenes.  

HVOR OG AF HVAD TAGES DER PRØVER?  
Der er taget prøver i form af bl.a. følgende færdigpakkede produkter: sondeernæring, tilskudsdrikke, moder-

mælkserstatninger samt tilskudsblandinger. Prøverne er udtaget hos producenter og importører af fødevarer 

til særlige medicinske formål.  

HVAD UNDERSØGES PRØVERNE FOR?  

Prøverne er undersøgt for indholdet af fedt, protein, jern, kalium og visse aminosyrer i en række produkter. 

Det er ligeledes undersøgt, om indholdet i prøverne overholder den gældende lovgivning for minimums- og 

maksimumsindhold, og om det deklarerede indhold er i overensstemmelse med det målte. Derudover er 

prøverne undersøgt for, om de overholder de mikrobiologiske kriterier (grænseværdier) for af Listeria mono-

cytogenes.  

  

                                                           
1
 Produkter til ernæringsmæssig behandling af medfødte stofskiftesygdomme såsom phenylketonuri (PKU). 



 

PRØVERESULTATER – Fødevarer til særlige medicinske formål  
I nedenstående tabeller ses der en oversigt over de gældende mikrobiologiske kriterier (grænseværdier) 

(tabel 1) og krav til minimums- og maksimumsindholdet af visse næringsstoffer i fødevarer til særlige medi-

cinske formål – for henholdsvis spædbørn (tabel 2a) og børn fra 1 år, unge og voksne (tabel 2b) – samt for 

modermælkserstatninger og tilskudsblandinger desuden krav til fedt- og proteinindholdet (tabel 3).  

 

 

Tabel 1: Oversigt over mikrobiologiske kriterier for fødevarer til særlige medicinske formål 

Fødevaresikkerhedskriterier 
 

  

Listeria monocytogenes m 
M2 

 
Fravær i 25 g 

 

 

 

Tabel 2a: Oversigt over minimums- og maksimumsværdier for næringsstofindholdet i fødevarer til 

særlige medicinske formål    

Krav til sammensætning af fødevarer til særlige medicinske formål, der er bestemt til spædbørn 

Næringsstof Min. værdi 
per 100 kJ 

Maks. værdi 
per 100 kJ 

Min. værdi 
per 100 kcal 

Maks. værdi 
per 100 kcal 

Reference 

Jern (mg) 0,12 0,5 0,5 2 729 af 23. juni 
2016 Bilag I, 
tabel I 

Kalium (mg) 15 35 60 145 729 af 23. juni 
2016 Bilag I, 
Tabel I 

 

Tabel 2b: Oversigt over minimums- og maksimumsværdier for næringsstofindholdet i fødevarer til 

særlige medicinske formål 

Krav til sammensætning af fødevarer til særlige medicinske formål, der er bestemt til børn fra 1 år, 
unge og voksne 

Næringsstof Min. værdi per 
100 kJ 

Maks værdi per 
100 kJ 

Min. værdi 
per 100 kcal 

Maks. værdi 
per 100 kcal 

Reference 

Jern (mg) 0,12 0,5 0,5 2,0 729 af 23. juni 
2016 Bilag II, 
Tabel I 

Kalium (mg) 19 70 80 295 729 af 23. juni 
2016 Bilag II, 
Tabel I 
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 ”M” er den højeste grænseværdi for fx forekomst af en bakterie, mens ”m” er den værdi resultaterne skal ligge under 

for, at prøven betragtes som tilfredsstillende. I nogle tilfælde ved kvalitative analyser (fx Listeria påvist/ikke påvist) kan 

”m” være lig med ”M”. 

 



 

Tabel 3: Oversigt over minimums- og maksimumsværdier for indholdet af næringsstoffer i moder-

mælkserstatninger (MME) og tilskudsblandinger (tilskudsbl.) til spædbørn 

 

Krav til sammensætning af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger 
 
Næringsstof Mindst for 

MME 
Højst for 
MME  

Mindst for 
tilskudsbl. 

Højst for 
tilskudsbl. 

Reference 

Fedt 1,05 g/100 
kJ  

1,4 g/100 
kJ 

0,96 g/100 kJ  
(4,0 g/100 
kcal) 

1,4 g/100 kJ 
(6,0 g/100 kJ) 

766 af 22. juni 
2016 
Bilag 1 og 2 

Protein 
Kilde: Komælks eller 
gedeproteiner 

0,45 g/100 
kJ (1,8 
g/100 kcal) 

0,7 g/100 
kJ  
(3 g/100 
kcal) 

0,45 g/100 kJ 
(1,8 g/100 
kcal) 

0,8 g/100 kJ 
(3,5 g/100 
kcal) 

766 af 22. juni 
2016 
Bilag 1 og 2 

Protein 
Kilde: Hydrolyseret prote-
in 

0,45 g/100 
kJ (1,8 
g/100 kcal) 

0,7 g/100 
kJ (3 g/100 
kcal) 

0,45 g/100 kJ 
(1,8 g/100 
kcal) 

0,8 g/100 kJ 
(3,5 g/100 
kcal) 

766 af 22. juni 
2016 
Bilag 1 og 2 

Protein 
Kilde: sojaproteinisolater 
alene eller blandet med 
komælks- eller gede-
mælksproteiner 

0,56 g/100 
kJ 
(2,25 g/100 
kcal) 

0,7 g/100 
kJ (3 g/100 
kcal) 

0,56 g/100 kJ 
(2,25 g/100 
kcal) 

0,8 g/100 kJ 
(3,5 g/100 
kcal) 

766 af 22. juni 
2016 
Bilag 1 og 2 

 

 

PRØVERESULTATER FOR DET ENKELTE ÅR  

Fødevarer til særlige medicinske formål 2018    

Analyseresultater af indholdet af næringsstoffer og næringsdeklarationer 

Der blev i alt udtaget 15 prøver til analyse af næringsstofindholdet i henhold til bekendtgørelse nr. 792 af 

23/06/2016, og når relevant bekendtgørelse nr. 766 af 22/06/2016, samt til vurdering af, om indholdet stemte 

overens med næringsdeklarationen.  

For alle prøver var det analyserede indhold af næringsstoffer (jern, kalium, fedt, protein og aminosyrer3) i 

overensstemmelse med næringsdeklarationen og med de relevante minimums- og maksimumsgrænser. Der 

er fleksibilitet i lovgivningen for fødevarer til særlige medicinske formål i forhold til indholdet af vitaminer og 

mineraler, da formålet med produktets anvendelse kan gøre det nødvendigt, at det har et særligt indhold. 

Som eksempel blev et produkt vurderet til at være i overensstemmelse med reglerne på trods af et kalium-

indhold, der lå under minimumskravet. Det pågældende produkt var beregnet til ernæringsmæssig behand-

ling af pædiatrisk nyresygdom, og afvigelse fra minimumskravet blev derfor vurderet som nødvendig til for-

målet.     

Analyseresultater for fødevaresikkerheden 

Der er i alt udtaget 120 prøver – svarende 12 partier af 10 prøver – til undersøgelse for Listeria monocytoge-

nes i henhold til Forordning 2073/2005 om Mikrobiologiske Kriterier, kapitel 1, fødevarekategori 1.1. 

Der er ikke påvist Listeria monocytogenes i de undersøgte prøver, hvilket indikerer, at virksomhederne har 

produktionen i styring, og at produkterne, for så vidt angår Listeria monocytogenes, ikke udgør et fødevare-

sikkerhedsmæssigt problem.  

 

                                                           
3 Metionin, treonin, valin, tryptofan, lysin, isoleucin, tyrosin og phenylalanin. 

 


