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Före 1922
Diagnos urinsocker

Ungdoms/barndiabetes, levde max 2 år
Behandling=svältkost

Åldersdiabetes,  förkortad livslängd med 20-30 år
Behandling: bär (blåbär), ört-te

Sträng kost 



1920-1930 talet
Förekomst 0,5 % av befolkn.

Ungdomsdiabetes
Åldersdiabetes

Sträng KH fattig kost
Insulin en gång per dag







1940-1950 talet
Förekomst ca 1.0-1,5 %

Pat levde längre - utvecklade
diabeteskomplikationer

De första läkemedlen för typ2 diabetes, SU 

preparat och Metformi men 

verkningmekanismerna delvis okända.

Kolhydratfattig kost fortfarande basen vid 
behandling (brödenheter



1960 och 1970 talet
Förekomst ca 1,5-2 %

Diabetesteamet och diabetessköteskan

Insulin konc I blodet kan mätas

Flerdosinsulin

Blodtrycksbehandling mer aktiv

(Kolesterolsänkande mediciner)

Första vårdprogrammen

Kosten fortfarande basen I behandlingen men med bättre

medicinsk beh. släpptes kraven på sträng kolhydratfattig kost.   

Man började lansera att “low fat diet”  för att förebygga hjärtkärlsjukdom.

(“ Viktväktarna” grundas på 60-tal och ”,  motsatsen: Atkinsdieten på 70-
talet )  
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1980-talet
Förekomst 2-2,5 %

HbA1c
förutsättning för stora prospektiva studier av 

komplikationer

Blodsockermätare
möjliggör bättre egenvård

Biokemisk teknikutveckling
bidrog till ökad kunskap om orsak till diabetes och 

utveckling av nya läkemedel
kostråden diffusa, tallriksmodellen , GI metoden 

börjar diskuteras



1990 talet
förekomst 2,5-3 %

Nya insuliner, Insulinpump
DCCT, SDIS studien - typ1diabetes
UKPDS, STENO2 studierna- typ2 diabetes
Nya läkemedel vid typ 2 DM
Ökad kunskap om blodsocker som orsak till 

komplikationer (oxidative stress)
Nya WHO kriterier för diabetes=blodsockernivån

sänktes

Kostråd otydliga



2000 talet

förekomst 4,5 % i Sverige och 8, 3% i världen

Ny kunskap om hur metformin verkar

Nya läkemedel vid typ2 diabetes

Kartläggning av det mänskliga genomet medger

studier av riskgener för diabetes

Bariatrisk kirurgi kan “bota” typ2 DM

Kostråd: tallriksmodellen, låg GI diet



2010---- talet
5% i Sverige, 9% av vuxna i världen)

Diabetes både typ1 och typ 2 fortsätter att öka (antal

överviktiga/feta och antal diabetiker har fördubblats sedan 

80-talet

Nya Läkemedel ger bättre sockerkontroll-mer individanpassade

140 olika läkemedel är under utveckling för typ2 diabetes

Kontinuerlig blodsockermätare ger aktuellt “blodsocker” utan ett

stick i fingret-kan även kopplas till en insulinpump

Kostråd: GI kost, medelhavskost,  studier avs bästa dieten, 
tex PREDIMED, PERIODISK FASTA:,  5:2, TRE



Socialstyrelsens rekommendationer idag
Traditionell diabeteskost

500 gram frukt och grönt dagl, fullkornsprod., fisk 2-3 ggr i veckan. Kolhydrater bör
ha lågt GI index, måttl. Alkoholkonsumtion.

Måttlig lågkolhydratkost
Proteiner från djurriket och växter, grönsaker, baljväxter, fett från olivolja och smör, 
kolhydrater står för 30-40E%.

Medelhavskost
Rikligt med fisk, frukt, baljväxter och grönt. Fett=omättade fetter står för 30-40E%.  
Stort intag av olivolja och nötter. Mindre socker, bröd, flingor, ris och rotfrukter än
trad.diabeteskost.

Traditionell diabeteskost med lågt GI
Frukt och grönt ska ha lågt GI och bröd hela korn och lösliga fiber. Rikligt med bönor, 
linser, korngryn, bulgur, klibbfritt ris och pasta. I övrigt som traditionell diabeteskost.







Svenska näringsrekommendationer 

§ Baseras på Nordiska 
näringsrekommendationer

§ Revideras löpande

§ Råd till den friska vuxna

§ Behov för funktion och 
förebygga kostrelaterade 
sjukdomar



Vad säger de nya rekommendationerna?

• Mycket grönsaker, frukt och bär
• Regelbundet intag av fisk
• Vegetabiliska oljor
• Fullkornsprodukter
• Lågfettsprodukter av mjölk
• Begränsa intaget av rött kött och

charkprodukter, socker, salt och alkohol



Vi äter fel = 
-för mycket kalorier
-för mycket snabba kolhydrater=socker  ex godis och läsk 
-för mycket mättat fett, 
-för lite fibrer, fullkorn, frukt och grönt och omättat fett





Diabetes- senkomplikationer
kommer smygande

FRAMFÖR ALLT DRABBAS DE MED 
METABOLA SYNDROMET och 

genetiska anlag

vilket orsakar oxidativ stress som leder till 
skador i kärl och nerver

35 - 40% av TYP 1 och 85% av TYP 2  diabetiker 

HAR ELLER FÅR DET METABOLA SYNDROMET



Kosten en viktig del I behandlingen av diabetes

Rätt kost kan ge följande effekter:
minska blodsockerstegring
förbättra blodfetter, triglycerider, LDLkol
god effekt på blodtryck
antinflammatorisk + antioxidant effect
minska övervikt / bukfetma
förbättar livskvaliten



Vad betyder kosten akut för
blodsocker+ triglycerider

Table 1. Macro- and micronutrient distribution of the intervention isocaloric meals, 600 kcal. 

HC meal LC+HP meal LC+HF meal HC+fiber meal

Carbohydrate (%E) 52 28 32 50

Protein (%E) 19 41 18 23

Fat (%E) 30 31 50 27

- Saturated (%E) 10 6 13 7

- Monounsaturated (%E) 11 17 28 12

- Polyunsaturated (%E) 5 5 6 6

Fiber (g) 11 9 8 15

Ascorbic acid, mg 122 112 48 118

Tocopherols, mg 3 4 5 4

Carotenoids, µg 3866 556 2940 3991

Riboflavin, mg 0.6 0.7 0.3 0.7

Selenium, µg 9 28 10 4

Zinc, mg 5 9 6 7



glukos

Patienter med typ 2 diabetes Friska kontroller

Glucose - Type 2 diabetes
Current effect: F(24, 432)=5,9636, p=,00000

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Glucose - Healthy
Current effect: F(24, 480)=2,6859, p=,00003

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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triglycerider

Triglycerides - T2D
Current effect: F(12, 192)=2,4260, p=,00592

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Triglycerides - Healthy
Current effect: F(12, 204)=2,1198, p=,01710

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Drycker-Intervention
§ Overnight fasting

§ On six different occasions ingest liquids, with and without the addition of high-
fat meal consisting of a pizza slice (260 g)

§ Liquids containing the same amount of carbohydrates but different amounts of 
fructose

§ Blood samples were collected at -15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min and 
240 min (only with meal)  

Fructose (g) Glucose (g) Sucrose (g)

Blueberry drink, 54 cl 18 14 3

Coca-cola, 33 cl 17,5 17,5 0

Fructose drink, 20 cl 35 0 0



Glukos - dryck

Glucose - Type 2 diabetes
Current effect: F(8, 48)=6.3055, p=.00001

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Glucose - Healthy
Current effect: F(8, 40)=4.6348, p=.00046

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Glukos - dryck och pizza 

Glucose - Type 2 diabetes
Current effect: F(10, 60)=3.9623, p=.00035

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Glucose - Healthy
Current effect: F(10, 50)=2.3023, p=.02588

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Triglycerider - dryck & pizza

Triglycerides - Type 2 diabetes
Current effect: F(10, 60)=4,1740, p=,00021

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Triglycerides - Healthy
Current effect: F(10, 50)=1,7934, p=,08625

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Viktreduktion minskar risken för 
hjärtkärlsjukdom

insulinresistens blodtryck

HDL
blodfetter 



Kalorirestriktion – Kan det vara bra?

§ Kalorirestriktion i form av fasta  finns i många religioner
§ Kalorirestriktion utan malnutrition kan öka livslängden hos 

mikroorganismer, möss, råttor, apor och människor 
§ Djurstudier sedan -30 talet (Maeda et al 1985, Fontana L et al 2014)



Studerade effekter av kalorirestriktion (KR) och av 
intermittent ”fasta” (IKR)

Experimentella studier på apor och  möss har visat positiva effekter på:
• Kardiovaskulär hälsa
• Metabola syndromet (vikt, blodtryck, blodfetter)
• Inflammatoriska sjukdomar
• Cancer
• Kognitiv funktion
• Livslängd

Humanstudier har visat positiva effekter på: 
• CVD riskmarkörer (blodtryck, blodsocker, blodfetter, midjemått, vikt)
• Proinflammatoriska cytokiner
• Oxidativ stress
• Humör
• Livslängd



Periodisk fasta



Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease

N Engl J Med 2019;381:2541-51



Changes in Glucose Levels between 
Baseline and End of Intervention
Cell Metabolism 31, 1–13, January 7, 
2020





Brown et al, Br J Diab Vasc Disease, 13(2), 2013



Design 5:2

Undersökning och provtagning

Månader              1          2          3                           6                             12

5:2 studien
Syfte: “ primärt vill vi studera om 5:2 metoden under 
6 månder minskar insulinproduktion / 
insulinresistens och sekundärt om detta leder till 
minskad risk för hjärtkärlsjukdom hos personer med 
övervikt med och utan typ 2 diabetes”. 
Deltagarna erbjöds att få komma på 1 års kontroll.



Design

• Gruppträff efter inklusion  för information om bakgrund till 
studien och om bra mat, dvs medelhavskost och ”ny” nordisk 
mat. 

• 25 menyer på 500/600 kcal per dag för 2 dagar i veckan.

• Deltagare ombads att fylla i en enkät vilka menyer de valt för 
varje dag med KR + enkät om hunger/mättnad för dagar med 
KR.



Design

• I samband med besöket före och efter 6 månader gjordes en 
läkarundersökning.

• I samband med varje besök:
o Vikt och impedansmätning (kroppsfett)
o Matdagbok
o Enkät om fysisk aktivitet
o Enkät om matpreferenser
o Enkät om välbefinnande



5:2 studien Karolinska Universitetssjukhuset

Resultat efter 6 månader
95 personer varav 35 med typ 2 diabetes 

Kerstin Brismar och Neda Rajamand Ekberg 2016



Vikt

- 4.9±3.7 

- 6.1±4.4

P <0.001



BMI

-1.6±1.2

-2.0±1.4

P <0.001



Kroppsfett

-1.6±2.22

-3.6±2.02

P<0.001



Bukfett

-2.1±3.12

-4.1±2.42

P<0.001



Blodtryck

-4.3±14.3
P=0.163
- 9.7±14.0
P = 0.035

Diastoliskt blodtryck ns i båda grupper (P = 0.070)

P = 0.003



HbA1C

+0.83±2.9 
P=0.191

-3.5±5.2
P = 0.04

P = 0.009



Triglycerider

-0.42±0.42
P=0.001

-0.17±0.49
P = 0.211

P = 0.005



HDL-kolesterol

+0.07±0.23
P=0.158

+0.18±0.27
P=0.070

P <0.001



LDL-kolesterol

-0.47±0.45
P=0.004

-0.21±0.51
P=0.059



82 deltagares resultat 
efter 1 år

SKILLNAD MELLAN DE MED OCH UTAN TYP2 DIABETES 
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• 5:2 metoden jämförbar med ”traditionell” 
kalorirestriktion
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Diskussion  

§ I likhet med andra viktreducerande strategier korrelerar 
viktreduktion med förbättring av riskmarkörer för hjärt-
kärlsjukdom. 

§ Undantaget är HDL-kolesterol som verkar svara mer effektivt på 
IKR jämfört med ”traditionell” kalorirestriktion. 



Diskussion forts. 
Jämförelse med andra IF-studier

• IKR verkar vara effektiv för många upptill 6-12 månader.
• Återstår att se om det kan förändra vanor på lång sikt
• Relativt lågt bortfall
• Låg kostnad: lågt antal besök
• Många behöver mer stöd för att klara 5:2, svårast för de med 

högst BMI



Slutsats
§ 5:2-metoden ger en klinisk meningsfull viktnedgång 

(>5%) hos överviktiga med och utan typ-2 diabetes
§ 5:2-metoden förbättrar flertalet riskmarkörer för hjärt-

kärlsjukdom
§ Flera studier har senare visat samma resultat.

§ Följsamhet bör analyseras under lång tid i fortsatt 
studier och jämförelse med TRE (begränsat ätfönster
på 10 timmar under dagen) bör göras 
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Medelhavskost ger…

§ Postitiv effekt på blodfetter

§ Minskad insulinresistens

§ Minskar incidens av typ 2-diabetes (40%)

§ Minskar retinopati

§ Minskar hjärtkärlsjukdom

§ Bättre hjärt- och kärlfunktion

§ Minskar risk för cancer 



Nordisk kost               Medelhavskost

§ Rotfrukter, bär och frukt
§ Fullkorn av havre, råg, 

korn och vete
§ Rapsolja
§ Strömming, lax och sill
§ Magert kött och fågel
§ Baljväxter som gula och 

gröna ärtor, bruna bönor
§ Minimalt med socker, 

salt och transfetter

§ Rotfrukter, grönsaker, 
frukt och bär

§ Fullkornsprodukter
§ Olivolja
§ Fisk av alla slag
§ Kyckling, kalkon
§ Baljväxter
§ Nötter, mandlar
§ Magra mejeriprodukter
§ Rött vin



En Kostplan på recept (kostanvisning = KAR)
involverar när på dygnet, hur och vilken kost
§ Varje cell har en biologisk dygnsvariation i metabolismen, som

delvis är styrd av ljus och mörker via “klockgener”
§ studier av  måltiden i relation till tid på dygnet visar att värden

blir bättre om vi inte äter sent på kvällen och natten.
§ små-äter vi mellan målen ökar vikten, blodsockret och

insulinresistensen, och bidrar till patologisk tarmflora
§ Äter vi lunch på restaurang äter vi oftast för mycket och har 

svårt att följa kostrekommendationer. Resultatet är viktökning
och sämre sockerkontrollen. 



Mikrobiota, tarmflorans betydelse för vår hälsa och spec för de med 
diabetes påverkas av kosten och intermittent fasta

§ Det finns genetiska skillnader, hur vi svarar på olika typer av 
kost.

§ Hur maten tillagas har betydelese
§ Kvalitet på maten, tex fettkvalitet och kolhydratkvalitet
§ Det finns inte en kost som passar alla

§ Lågkolhydratkost är inte studerad i en prospektive RCT studie
med lång uppföljning, vilket nu planeras I en stor

multicenterstudie I uropa.



För att inte gå nd i vikt  bör vi äta mindre och röra 
oss Du kan välja det som passar Dig bäst  

- Ät färre kalorier varje dag ca 1750 kcal  för kvinnor 
och 1950 kcal  för män med stillasittande arbete och 
fritid

eller
- öka motionen= förbränningen med 350kcal = 60  
minuters uttalad motion/fysisk aktivitet 6 dagar per 
vecka
eller

- ät mindre (500-600 Kcal= 25% av de vanliga intaget) 2 
dagar i veckan och ”som vanligt” ( ca 2000 för k och 
2200 för m) de andra 5 dagarna 



Tack till alla medarbetare!

§ Neda Rajamand 
Ekberg

§ Camilla Olofsson
§ Sergiu Catrina
§ Kajsa Sundqvist
§ Anette Härström
§ Michaela Sundqvist

§ Anette Landström
§ Elvi Sandberg
§ Elisabeth Norén-

Krog
§ Ingeborg Eriksson
§ Karuna Vappulapati
§ Harvest Gu
§ Tandläkare

Finasiärer:
Familjen Erling-Perssons stiftelse, Vetenskapsrådet, Interstock Anstalt,  B von Kantzows
och Balzar von Platens stiftelse



§ Ca 100 deltagare 
har gjort 5 
mätningar och 
deltagit vid fler av 16 
olika gruppträffar

§ Blod och urin har 
lämnats, totalt 500 

§ 6000 blodanalyser  
samt 500 
urinanalyser har 
genomförts

§ I frysarna finns 
ytterligare ca 5000 
blodprover att 
analysera

§ Sammanlagt har ca 
1600 enkäter fyllts i 
av er

§ Utan er skulle denna 
och många andra 
studier inte kunna 
genomföras!

Tack alla studiedeltagare!



Drycker dold kalori+kolhydratfälla
Nedan motsvarar 1200kcal!

• Juice (144kcal, 18g socker)
• Latte (120kcal, 10g socker)
• Coca-Cola (215kcal, 40g socker)

• 1 Lättöl (96kcal, 2g socker)
• 2 glas rödvin (216kcal, 2g socker)
• 1 konjak (135kcal)
• 1 drink (252kcal, 28g socker) 



Postprandiell hyperglukemi

§ Postprandiellt högt blodsocker föregår högt fasteblodsocker hos många patienter med 

nyupptäckt typ2 diabetes tom hos barn som är på väg att utveckla typ1 diabetes . 

§ Då kan bade fasteblodosocker och HbA1c vara inom ref.området



TYP 2-DIABETES ÄR EN PROGRESSIV SJUKDOM

Utökad behandling
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Disackarider:
Spjälkas i tarmen till

Monosackarider:
Tas upp till blodet

Suckros Maltos Laktos

Fruktos Glukos Galaktos



§ Stärkelse: finns mest i vitt mjöl, potatis, ris och 
pasta. Bryts ned till maltos-glukos i tarmen.

§ Fibrer: Gelbildande, finns i grönsaker, bär, frukt 
och fullkorn. Minskar sockerupptag och påverkar 
tarmens bakterier positivt.



Medelhavskost

• Rotfrukter, grönsaker, frukt och bär
• Fullkornsprodukter
• Olivolja
• Fisk av alla slag
• Kyckling, kalkon
• Olika slags bönor och linser
• Nötter, mandlar
• Rött vin



Medelhavskost –
Högt intag av omättat fett

Livsmedel Fetthalt
§ Olivolja
§ Nötter
§ Frön
§ Fet fisk

§ 100%
§ Ca 50-65%
§ Ca 40%
§ 10-20%



NY Nordisk kost –
allsidiga och fiberrik

• Rotfrukter, bär och frukt
• Fullkorn av havre, råg, korn och 

vete
• Rapsolja 
• Strömming, lax och sill
• Magert kött och fågel
• Baljväxter som gula och gröna 

ärtor, bruna bönor
• Minimalt med socker, salt och 

transfetter



Resultat Nordiet-studien Adamsson et al. 2010

§ Reduktion av LDL, blodtryck och insulin

§ Liknande effekter på riskfaktorer som setts med Medelhavskost

§ Effekter jämförbara med läkemedel som minskar risken för hjärt-
och kärlsjukdom

§ Viktminskning trots mättnad



Nordisk kost               Medelhavskost

§ Rotfrukter, bär och frukt
§ Fullkorn av havre, råg, 

korn och vete
§ Rapsolja
§ Strömming, lax och sill
§ Magert kött och fågel
§ Baljväxter som gula och 

gröna ärtor, bruna bönor
§ Minimalt med socker, 

salt och transfetter

§ Rotfrukter, grönsaker, 
frukt och bär

§ Fullkornsprodukter
§ Olivolja
§ Fisk av alla slag
§ Kyckling, kalkon
§ Baljväxter
§ Nötter, mandlar
§ Magra mejeriprodukter
§ Rött vin



Ät mycket frukt och grönt
… gärna ett halvt kilo varje dag. Det motsvarar till exempel:

§ 3 stora äpplen – men variation bättre! 

§ 1 morot, 1 tomat, 1 avokado, 1 äpple och 1 apelsin

§ 1/2 squash, 1/2 aubergine och 1 päron



Välj fullkornsprodukter i första hand

• Fullkornsflingor, fullkornsbröd, fullkornspasta, 
fullkornsris, fullkorns-bulgur,  fullkorns-couscous 
mm.

70-90g 
fullkorn/dag

Rekommendation: 25-
30g fibrer/dag



Hur får jag i mig fibrer?
• Rekommendation: 25-30g

§ Gröt på fullkorn med mjölk och 
blåbärssylt samt en apelsin

§ Grekisk sallad till lunch

§ 2 skivor rågbröd med ost och tomat

§ Fullkornspasta med köttfärssås, 
morot och gröna ärter



Välj gärna olja eller flytande 
margarin i matlagningen



Rapsolja, margarin & smör

Innehåll/10
0g

Rapsolja   Flytande 
margarin  Smör

kcal
Fett
Mättat fett
Enkelomättat fett
Fleromättat fett 

884kcal 710kcal 728kcal
100g 80g

81,8g
7,1g 10g

52,4g
61,3g 48g

22,7g
26,9g 22g 2,9g



Ät gärna fisk 2-3 
gånger i veckan Fisk och skaldjur är en 

viktig källa till vitamin 
D, selen, jod, omega-3-
fett , B12



5 Råd:
1. Ät mycket frukt och grönt
2. Välj fullkornsprodukter
3. Välj flytande fetter i matlagningen
4. Ät fisk 2-3 gånger i veckan
5. Välj gärna nyckelhålsmärkt!


